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Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:

Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067

Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382100

Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293

Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.       06-43101043

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   381253
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 8861
Tandartsen:  P. Kolkman      381790
  P. Colen     382727
Apotheek:    Laarhoeve      386000
Ziekenhuis:   Elkerliekziekenhuis Helmond  595555
Spreekuur pastorie:   zie kerkberichten Heindertweg 1         381215

Kosten van de advertenties

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

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

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

De Stichting Gemeenschapsblad kan 
geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van welke aard 
dan ook, ontstaan door het niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen.
Verschijningsdata:  3-10  /  17-10  /  31-10  /  14-11  /  28-11  /  19-12....  
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Oplage    2500
Jaargang     46

www.gemeenschapsblad.nl
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 u, 
 wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155. 
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700 
 Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
  Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen) 
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel 
 Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009 
 Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WOCOM: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 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.
Medisch Centrum de Kapel,   Bosscheweg 20 te Aarle Rixtel 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: Kouwenberg 37, tel. 383553
 www.heemkameraarlerixtel.nl
DIERENOPVANGCENTRUM De Doornakker Meldkamer dierenhulp Tel. : 0900 1120000
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr 
 9.00 tot 10.30 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 2 LieshoutTel: 06 30640121

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout

Voorganger Pastor Hasselman
Zondag 25 september – 26e  Zondag door het jaar  
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering  met samenzang
 Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
 Henk van Duppen     (par.)
 Clasine van Duppen – Heijl
 Bernard van den Elsen    (verj,)
 Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
 Cor Verschuuren     (par.)
 Overleden ouders v. d. Elsen – van Berlo
 Overleden ouders Schepers – Smits   (par.)
Dinsdag 27 september  
08.45 uur Kerk – Bedevaart naar Kevelaer   
 Vertrek vanaf het Kerkplein in Aarle-Rixtel. Graag wat eerder aanwezig  
 zijn!
Woensdag 28 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag  2 oktober t/m vrijdag  7 oktober
  
Zondag 2 oktober –  27e Zondag door het jaar
Voorganger Pastor  Hasselman  
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering –  Kerkkoor OLVP
 Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
 Hanneke van Berlo     (m.g.)
 Tonia van Dijk     (verj./fund.)
 Noud en Mio Raaijmakers
 Thijf van Ganzenwinkel    (ver.)
 Harry Klomp      (par.)  
Woensdag 5 oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden 
Nelly Gevers – Swinkels, 71 jaar

Gedoopt
Zoë Sibon en Billy Barten

Week van zondag  25 september t/m vrijdag  30 september
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Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 13 november 
Voor het daarbij horend doopgesprek van 4 oktober kunt u zich tijdens de spreekuren 
van de  pastorie in Beek en Donk opgeven: tel. 0492-461216  of mailen  naar 
mbeniers@eustachiusparochie.nl 
Het doopvoorbereidingsgesprek  is op dinsdag 4 oktober  om 20.00 uur in de pastorie,  
Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel.  Beide ouders worden verwacht daarbij  aanwezig te 
zijn.

Spreekuren Pastorie 
Attentie 
Door omstandigheden zal de pastorie de komende twee dinsdagen gesloten zijn. U 
kunt dan wel terecht op donderdag- en vrijdagochtend.
Op 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
 
Bedevaart naar Kevelaer 
Op Dinsdag 27 september vertrekken we precies om 08.45 uur met de bus vanaf het 
Kerkplein in Aarle-Rixtel naar Kevelaer. Graag wat eerder aanwezig zijn!   

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

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

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Laat de VONK 
overslaan 

naar AFRIKA!
Op zondag 25 september organiseren 
we een Afrikaans Themadag, van 14.00 
– 18.00 uur. Tijdens deze middag komen 
vele activiteiten aanbod, voor jong en 
oud, je kunt dansen, zingen, Afrikaanse 
kleding  kijken, eten, knutselen en samen 
de Afrikaanse sfeer proeven. 
Het Afrikaans ENJA koor zorgt voor de 
live muziek, zeker de moeite waard want 
je lichaam komt vanzelf in beweging tij-
dens deze swingende muziek.  Zijn meer-
dere stands over Afrika, creativiteit en er 
is gedacht aan eten en drinken Er is een 
catwalk met Afrikaanse kleding die zeer 
kleurrijk is en de moeite waard om te zien. 
In samen werking met het ENJA koor 
wordt er een project of goed doel aange-
koppeld.  Project In Ghana, in de buurt 
van de stad Wa, de plaatselijke bevolking 
heeft een school gebouwd met ondersteu-
ning van de broeders van Maastricht. De 
kinderen wonen ver van de school en het 
kost vele uren om dit te lopen. Het doel is 

De motorbike voor Ghana, de schoolkinderen 
mee ophalen.

een motorbike te kopen om de kinderen 
op te halen en naar school te brengen en 
ook terug naar huis. 
Een motorbike is een motor met een 
bakje eraan waar de kinderen in zitten. 
Zo zijn de kinderen sneller bij school en 
kunnen deelnemen aan goed onderwijs, 
want dat gun je iedereen, ook in Ghana. 
De entree prijs €5,- gaat naar het doel, 
zodat de kinderen in Ghana naar school 
kunnen gaan. 
Kom op zondag 25 september naar 
Atelier Vonk, klokkengietersstraat 1,  
Aarle-Rixtel.
Deze middag is in samenwerking met 
Missie Ontwikkeling Vrede (m.o.v.) Aar-
le-Rixtel en Atelier Vonk georganiseerd. 

Collecte voor de Nierstichting

“Leven gaat voor”. Met dit motto wordt dit 
jaar de collecte gehouden voor de Nier-
stichting. 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 levens-
perspectief en meer vrijheid en energie 
om gewoon mens te zijn. Een positieve 
bijdrage hieraan kan geleverd worden 
door een bijdrage aan de collectant, die 
hiervoor bij u aan de deur komt in de 
week van 18 tot 24 september. 
Bij voorbaat dank voor uw gave en aan de 
collectanten voor hun inzet. 
Namens de coördinators Francien van de 
Weijer en Marianne Löring.
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www.autoschadeverbakel.nl

0492 31 95 33
0493 32 00 27

Beek en Donk
Helmond

Deurne

 De uitvaart in vertrouwde handen  
- op elk moment bij uw overledene zijn 
- eigen aula zonder tijdsbeperking 
-	met	sfeervolle	koffieruimte	
- theatertuin voor uitvaart in de open lucht  
- gratis uitvaartwensenboekje 
- wekelijks inloopuurtje 
- ook wanneer u een uitvaartverzekering hebt
 voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl
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Zangers/Zangeressen/Publiek 
gezocht voor:

 SingersNight Stout

LeJazz Aarle-Rixtel gaat dit nieuwe pro-
jekt starten in GrandCafé Stout, momen-
teel dè plek in Aarle-Rixtel voor een hapje 
en/of drankje (grandcafestout.nl) Stout is 
een jonge onderneming met jonge onder-
nemers, maar met als doelgroep voorna-
melijk ‘40+ met smaak’.
Er zijn 3 maandagen geplanned:  3 okt, 7 
nov en 12 dec vanaf 20.00 uur
Er wordt gewerkt met een vaste begelei-
dingsband:
Bas Cooijmans (contrabas, arrange-
menten + muzikale leiding), Lisette Elbers 
(saxofoon zang en leiding blazers),
Wim Louwers drums, Herbie Guldenaar 
gitaar, Lizet van Bommel trombone,     
Marian Drabbels altsaxofoon.
De muziekstijlen: jazz, maar ook pop 
(‘singers/songwriters’), folk en country/
american traditionals.
Indien mogelijk/nodig wordt er van te 
voren 1 repetitie geplanned bij LeJazz 
Dorpsstraat 19 Aarle-Rixtel.
Er wordt van te voren bekeken welke 
stukken er gespeeld/gezongen worden, 
dus meld je tijdig aan! (als je wilt komen 
zingen). Jazz standards zoals -A Foggy 
Day -All Of Me -Autumn Leaves -Lo-
verman -Route 66.
Poptunes zoals -I’m A Believer -Push 
Your Head Towards The Air -Yesterday 
American Traditionals: -Blue Berrie Hill  
-Oh Susanna      Stuur een bericht via 
FB (grotere lijst met suggesties) of mail:  

singersnightstout@gmail.com 
www.lejazznow.nl 
https://www.facebook.com/lisettelejaz-
znow?ref=hl

Maak je sterk tegen MS
Collectanten gezocht!

Van 21 t/m 26 november organiseert 
het Nationaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan 
er weer duizenden collectanten met een 
collectebus langs de deur om geld in te 
zamelen voor mensen met Multiple Scle-
rose (MS). Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Zo weten we nog niet waar-
door MS veroorzaakt wordt en hoe we het 
kunnen genezen.

De collecte is de belangrijkste bron van 
inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. 
We ontvangen geen subsidies en zijn vol-
komen afhankelijk van donaties en giften. 
Door de collecte kunnen we ons werk 
blijven doen en investeren in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller 
te maken, zijn we op zoek naar nieuwe 
collectanten en coördinatoren. Een 
avondje collecteren kost maar 2 uur van 
je tijd. Hou je van regelen en organiseren 
en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun 
je al aan de slag als collecte-coördinator.

Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel aan. 
Samen maken we ons sterk tegen MS!
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Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

www.BBig-Design.com

 

 
       Dat is thuiskomen! 

•Woningstoffering 
•Interieurbouw 
•Machinale houtbewerking 

 
 

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

 

WWW.VANROIJ.COM 
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LIEDERENTAFEL  
“’T  ZONNETJE”

 IN ZONNETIJ  AARLE-RIXTEL.

Na een welverdiende vakantie gaan we 
Donderdagavond 29 september 2016 
weer van start met onze liederentafel. 
De samen met ViERBINDEN georgani-
seerde liederentafel wordt elke laatste 
donderdag van de maand gehouden in de 
ontmoetingsruimte van “ ZONNETIJ “ aan 
de Heindertweg 87, Aarle-Rixtel.
Onder begeleiding van “ Sun Shine”,het 
eigen orkest, gaan we weer zingen uit 
onze vernieuwde liederenbundels die 
voor u aanwezig zijn.  
Na de laatste weken flink gerepeteerd te 
hebben om weer een aantal nieuwe num-
mers te kunnen brengen, staan zij met 
heel veel zin klaar om er een gezellige 
avond van te maken.

De avond begint om 19.30 uur en ie-
dereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
toegang is gratis.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of 
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

Onveilige seks gehad
 in de vakantie 

of tijdens de intro? Doe een soa-test!
GGD Brabant-Zuidoost biedt 

jongeren gratis soa-onderzoek

Tijdens vakantie of de intro seks gehad 
zonder condoom? En ben je bang voor 
een soa? Loop dan niet te lang rond met 
twijfels en kom donderdag 29 september 
naar het speciale soa-inloopspreekuur 
van de GGD Brabant-Zuidoost in Eind-
hoven.
Tijdens de zomervakantie en introduc-
ties vrijen jongeren vaker onveilig, wat de 
kans op een soa (seksueel overdraag-
bare aandoening) vergroot. Daarom or-
ganiseert de GGD Brabant-Zuidoost een 
soa-inloopspreekuur waar jongeren t/m 
24 jaar zich kunnen laten testen op soa’s. 
Gratis en anoniem. En een afspraak 
maken is niet nodig.
Waar en wanneer
Ook een gratis soa-test? Kom donderdag 
29 september tussen 14.00 en 17.30 uur 
naar het inloopspreekuur bij de GGD Bra-
bant-Zuidoost in Eindhoven, in de Witte 
Dame aan het Clausplein 10. Voor meer 
informatie kijk op www.ggdbzo.nl.
Het onderzoek
Om goed op soa’s te kunnen testen is het 
belangrijk dat er minstens twee weken zit 
tussen het laatste onveilige sekscontact 
en het onderzoek. Jongens kunnen ter 
plekke urine inleveren, meiden kunnen 
ter plekke een zelftest uitvoeren. Binnen 
10 dagen volgt de uitslag via een sms-be-
richt. Als een soa is vastgesteld, neemt 
de GGD contact op om een afspraak te 

maken voor behandeling. 
Sense-jongerenspreekuur
Het hele jaar door kunnen jongeren t/m 
24 jaar met vragen over liefde en relaties, 
veilig vrijen of soa terecht bij de GGD Bra-
bant-Zuidoost. Dat kan door het maken 
van een afspraak voor het Sense-jonge-
renspreekuur via 0900-369 69 69 (€0,10 
per minuut). Informatie over liefde, rela-
ties, anticonceptie, fijn en veilig vrijen is 
ook te vinden op www.sense.info, hier 
kun je ook chatten of telefonisch advies 
inwinnen.



14

Kapsalon Astrid
Dames & heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op

www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307
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Inspraakmogelijkheid 
aanpassing N279 Veghel-Asten

De provincie Noord-Brabant, de ge-
meenten Laarbeek, Veghel, Helmond, 
Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Wa-
terschap Aa en Maas en Rijkswater-
staat onderzoeken samen de mogelijk-
heden om de doorstroming op de N279 
tussen Veghel en Asten te verbeteren. 
De eerste stap in dit onderzoek is de No-
titie Reikwijdte en Detail (NRD). Deze ligt 
vanaf 12 september ter inzage. U kunt tot 
en met 24 oktober reageren op de NRD. 
Op donderdag 15 en dinsdag 20 sep-
tember houdt de provincie inloopbijeen-
komsten over de N279 om belangstel-
lenden over het onderzoek te informeren. 

Waarom een Notitie Reikwijdte en De-
tailniveau?
Om de krachtige positie van de regio te 
behouden, is het belangrijk dat de door-
stroming en de verkeersveiligheid op de 
N279 Zuid worden verbeterd. Voor het 
onderzoek naar de oplossingsmogelijk-
heden voor de N279 Zuid wordt een mi-
lieueffectrapport (MER) opgesteld. Het 
MER heeft als doel om het milieube-
lang een volwaardige rol te geven in de 
besluitvorming. Het opstellen van een 
MER begint met een Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt 
aangegeven welke studiemodellen en 
milieuaspecten in het MER onderzocht 
worden en hoe dat gaat gebeuren. 
Van 12 september tot en met 24 oktober 
2016 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailni-
veau (NRD) tijdens openingstijden ter in-

zage bij het provinciehuis en de gemeen-
tehuizen in Laarbeek, Veghel, Helmond, 
Gemert-Bakel, Asten en Deurne. U kunt 
de NRD ook downloaden. Voor meer in-
formatie: http://www.brabant.nl/terinzage.

Inloopbijeenkomsten
In september vinden vier inloopbijeen-
komsten plaats over de N279 Zuid: 
Donderdag 15 september
van 14.00 tot 17.00 uur
van 18.00 tot 21.00 uur
Locatie: Dorpshuis Zijtaart aan de Pas-
toor Clercxstraat 50 in Zijtaart
Dinsdag 20 september 
van 14.00 tot 17.00 uur 
van 18.00 tot 21.00 uur
Locatie: De Traverse aan de Steenweg 
19 in Helmond

De provincie en de gemeenten gaan 
onder andere in op de plannen voor de 
N279 Veghel-Asten en op het verdere 
proces. Er zijn deskundigen aanwezig 
om vragen te beantwoorden en belang-
stellenden worden uitgenodigd om mee 
te praten. Inschrijven voor de bijeenkom-
sten is niet nodig.

Concept woonvisie 2017-2021 
(analyse) ter inzage

 De afgelopen maanden is - met input van 
professionals en inwoners - gewerkt aan 
een concept voor de nieuwe woonvisie 
voor de periode 2017–2021 (analyse). Dit 
concept geeft een analyse op het gebied 
van wonen in Laarbeek en geeft aan hoe 
we inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 
De concept woonvisie wordt vanaf van-
daag tot 17 oktober 2016 voor iedereen 
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Klusservice Laarbeek 
Arie Verbakel | Lijsterstraat 24 | Aarle-Rixtel |  Tel. 06-57 58 77 90 

arie@klusservicelaarbeek.nl | www.klusservicelaarbeek.nl

Klusservice Laarbeek

Gespecialiseerd in:
Zolderverbouwing / Veluxdakramen / Insektenhorren en plissè deuren 

Ook voor overkappingen, tuinhuisjes of terras,
ben je bij Klusservice Laarbeek op het juiste adres.

Laat dat zonnetje maar komen!

ONDERHOUD - VERBOUWINGEN - RENOVATIE - SCHILDERWERK
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

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

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

ter inzage gelegd bij het gemeentehuis 
en via onze website. Om de behoeften 
op woongebied in beeld te brengen is 
een enquête gehouden tijdens de wo-
ningmarkt in juli. Ook zijn verschillende 
professionals bevraagd, onder andere 
van woningcorporatie WoCom, project-
ontwikkelaars, makelaars en financieel 
adviseurs. De analyse van de input die dit 
heeft opgeleverd vindt u terug in de con-
cept woonvisie 2017 (analyse). 

De woonvisie wordt elke vier jaar herzien 
en vastgesteld. We gebruiken deze visie 
onder andere voor het onderbouwen van 
nieuwe ruimtelijke plannen. Daarnaast 
vormt de woonvisie ook de basis voor af-
spraken met woningcorporaties.

Vragen, opmerkingen of zienswijzen?
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 13 september 2016 be-
sloten de concept woonvisie van 14 sep-
tember tot 17 oktober 2016 voor iedereen 
ter inzage te leggen in het gemeentehuis 
en op de gemeentelijke website. In die 
periode kunt u een zienswijze hierop in-

dienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 190, 5740 AD 
Beek en Donk. U kunt uw zienswijze ook 
per e-mail sturen naar john.vd.berg@
laarbeek.nl. Mede op basis van de con-
cept woonvisie (analyse) en de ziens-
wijzen die we hierover ontvangen, wordt 
een beschrijving van de ambities voor 
de komende vijf jaar aan de visie toege-
voegd. De woonvisie zal daarna worden 
vastgesteld door het college. Vervolgens 
wordt deze behandeld in de commissie 
Ruimtelijk Domein van 16 november. Op 
8 december wordt de visie ter vaststelling 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien 
u vragen heeft, kunt contact opnemen 
met de heer John van den Berg, via john.
vd.berg@laarbeek.nl of het algemene 
telefoonnummer van de gemeente Laar-
beek.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
www.gemeenschapsblad.nl
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30 jaar Jeugd-
3daagse

Wat hebben we dit jaar een feestelijke 
Jeugd3daagse mogen beleven. Alle 
dagen gingen de kinderen met een grote 
glimlach naar huis. En ook de organisatie 
liep met een grote glimlach over het veld, 
want dit jaar was het FEEST!

Feestelijke binnenkomst
Dit jaar kregen de kinderen eerst een uit-
gebreide controle aan de poort en een 
oranje feestbandje om. Zo werden alle 
kinderen welkom geheten op het feestter-
rein van de Jeugd3daagse.
Het feestvarken van de Jeugd3daagse 
moest dit jaar haar feestdiploma halen 
en hiervoor moesten alle kinderen mee-
helpen. Door naar de verschillende kin-
derfeestjes te gaan, konden de kinderen 
versiering verdienen voor op de grote 
taart die in het midden van het terrein 
stond. 
Dinsdag was er natuurlijk eerst tijd om 
prachtige feesthutten te bouwen en te 
versieren met eigen gemaakte vlagge-
tjes, slingers en andere versieringen. ’s 
Middags gingen de grote kinderen tijdens 

een levend moordspel op zoek naar de 
moordenaar van Ad van Aarle. De klein-
tjes bleven op het terrein om te kijken 
naar het poppentheater van theater Kris-
kras. 

Feestontbijt
Woensdagochtend hadden we nog een 
speciale activiteit in het kader van 30 jaar 
Jeugd3daagse. Alle kinderen en leiding 
waren uitgenodigd voor een groots ont-
bijt. Wat was dat gezellig. Zo kon iedereen 
zich opladen voor de dag met lekkere bo-
terhammen, gekookte eitjes en drankjes!

Kinderfeestjes
De kinderen waren op woensdag en don-
derdag uitgenodigd om bij verschillende 
kinderfeestjes op bezoek te gaan. De 
kinderen voerden scheikundige proefjes 
uit bij het ontdekfeest. Ze gingen schat-
zoeken tijdens het piratenfeest. Er waren 
Oudhollandse spelen bij het Oranjefeest. 
Kinderen lieten zich schminken, gingen 
lekker knutselen of stoere spelletjes doen 
tijdens het ridder- en prinsessenfeest. En 
voor de grote kids was er een graffiti-feest 
waar ze hun eigen streetart mochten 
maken.
Na drie dagen vol plezier, gezelligheid en 
feest hadden alle kinderen zo goed hun 
best gedaan en was de taart prachtig 
versierd! Ter afsluiting was er een groot 
feest op het veld met DJ Jorg en kregen 
de kinderen een lekkere hamburger van 
de BBQ.

Bedankt!
Wij willen alle kinderen, groepsleiding, 
hulpleiding, dagjeshulp, sjouwploeg, klus-
club en alle andere vrijwilligers enorm be-
danken voor weer een super geslaagde 
Jeugd3daagse. Zonder jullie hadden wij 
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deze dagen nooit voor elkaar gekregen.
Foto’s van de verschillende dagen staan 
op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/jeugd3daagse

Iedereen hartstikke bedankt en tot vol-
gend jaar! Groeten van Het Jeugd-
3daagse team.

 
Speciaal dankwoord aan 
onze sponsors:
Installatietechniek Richard Kerste V.o.F. 
- Kuijpers Tweewielers - J.C. Otten In-
stallaties - BGA V.o.F.  - Bouwservice Jos 
van Bakel - MFC De Dreef - Scouting Aar-
le-Rixtel - Rotom Nederland B.V. – Bloom 
- Kapsalon Astrid - Auto Swaanen - Van 
den Berk & Kerkhof Makelaars - Drukkerij 
Aarle-Rixtel B.V. - Snoeperij Jantje - A.S.I. 
Productiebedrijf B.V. - Artifex Finance 
- VDL Siergrind B.V - Bouwmans Vuur 
Totaal - Heesakkers Administratie- en Ad-
vieskantoor - DIM Interieurs - ATTC ’77 
- Belkum Bikes - Rabobank Peel Noord 
- Groente & Fruit van den Heuvel  - Bak-
kerij Van Brug - Jeurgens Banket-, Biscuit 
en Chocoladefabriek B.V. - Aarlese Bouw-
materialen - Brabant Water - Eierhandel 
Verbruggen V.o.F. - Chinees Restaurant 
Fong Shou - Slagerij Hegeman - Confe-
rentiecentrum De Couwenbergh  - Plaza 
Le Patat - Van Roij Interieurs - Haval Dis-
posables B.V. - Verhoeven Loonwerken 
B.V. - Haarmode Rian van Vroenhoven 
- Snackbar ’t Dorpke - J. van Schayk 
Zaag- en Sleepwerk - Artex - H. van Vijfe-
ijken - Onze Lieve Vrouwe Gilde (Blauwe 
Schut) - Jumbo Lieshout - Houtse Bazar 
- Oosthoek Financieel Advies – Artschool 
Helmond – Theater Kriskras – Mooi bij 
mij Beauty & Hairstyling - Boerenbond & 
Pet’s Place

Gevonden voorwerpen 
Jeugd3daagse

Ook dit jaar zijn er weer diverse kleding-
stukken en voorwerpen achter gebleven 
op het veld. Deze zijn inmiddels verza-
meld en liggen te wachten om naar de 
eigenaar terug te mogen.
Er zijn ook verloren voorwerpen gemeld 
die wij niet hebben gevonden. Mocht je 
extra spullen hebben over gehouden, 
neem dan ook contact met ons op. Dan 
kunnen we de rechtmatige eigenaren 
wellicht weer blij maken.
In alle gevallen kun je contact opnemen 
met Ingrid Kerste, via een bericht op onze 
Facebook pagina 
www.facebook.com/jeugd3daagse 
of info@jeugd3daagse.nl.
Groet,
Team Jeugd3daagse

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 
verschijningsdata zie pagina 3 of onze 
website

Inleveren kopij
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Jubilarissen Gemengd Koor
De Klokkengieters Aarle-Rixtel.

Op de jaarlijkse feestdag van Gemengd 
Koor De Klokkengieters werden 4 jubila-
rissen gehuldigd. 
Maria Jansen 50 jaar lid, Adri van Roij 25 
jaar lid en Bert van Zutphen 12 ½ jaar lid, 
werden deze dag gehuldigd in verband 
met hun jubileum. Ook Arjan Mooij die 
12 ½ jaar verbonden is aan het koor met 
de muzikale begeleiding werd in het zon-
netje gezet. Namens het bestuur sprak 
de voorzitter, Marie-Louise Stevens, de 4 
feestelingen toe met een woord van dank 
voor hun trouw lidmaatschap en de muzi-
kale begeleiding.
Tijdens deze jaarlijkse feestdag werden 
we gastvrij onthaald ten huize van een 
van de bestuursleden. 
De repetities van het koor zijn inmiddels 
weer begonnen. We zijn nog steeds op 
zoek naar nieuwe leden. Mogelijk iets 
voor u?
U kunt ons dit jaar nog horen 
(en zien) op de volgende da-
tums: 
Zondagmiddag 16 oktober 
geven we het najaarsconcert 
in onze Parochiekerk. Aanvang 
van dit concert is 15.00 uur. De 
deelnemende koren naast Ge-
mengd Koor De Klokkengieters 
zijn Kunst en Vermaak uit Bakel 
en Kamerkoor Sine Nomine uit 
Aarle-Rixtel. Voor Kamerkoor 
Sine Nomine zal dit hun laatste 

concert zijn na 25 jaar samen te hebben 
gezongen. 
Op zondagochtend 6 november luisteren 
we de eucharistieviering op in de kapel 
van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. 
Aanvang 10.00 uur.
Zondagmiddag 11 december verzorgen 
wij een kerstconcert in de kapel van Ver-
zorgingshuis La Providencia in Grubben-
vorst. Aanvang van dit concert is 15.00 
uur.
Op zondag 18 december verzorgen wij 
traditioneel het kerstconcert in de Paro-
chiekerk in Aarle-Rixtel. Aanvang van dit 
concert is 18.00 uur. Alle genoemde con-
certen zijn gratis toegankelijk.
Tot slot zullen wij de hoogmis van Kerstmis 
op eerste kerstdag verzorgen in de Paro-
chiekerk van Aarle-Rixtel. Aanvang van 
deze viering is 09.30 uur.
Genoeg keuze dus om eens naar ons 
koor te komen luisteren en u eventueel 
aan te melden als nieuw koorlid. U bent 
van harte welkom. Wij repeteren op 
maandagavond vanaf 20.00 uur tot 22.15 
uur in Conferentiecentrum De Couwen-
bergh in Aarle-Rixtel.
Informatie kunt u krijgen bij het secreta-
riaat: Sabina Gijsbers-van Zantvliet tel. 
0492-382170.
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Openbare Vergadering 
 

Thema’s: 
 

 

 Bereikbaarheid Zuidoost Brabant 
Geen ruit, maar wat nu?  

Wat zijn de huidige plannen en wat gaat dit in houden voor AarleRixtel. 
 

 

 

 

 

 

 Wonen in AarleRixtel 
Er wordt gebouwd in de andere kernen,  

maar waar blijven de plannen voor ons dorp? 
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Geslaagde open dag 
bij Scouting Aarle-Rixtel

Scouting Aarle-Rixtel heeft vorige week 
zaterdag het Scoutingseizoen geopend 
met een geslaagde open dag. De open 
dag startte met het zogenaamde “over-
vliegen” waarbij de oudste leden van 
een speltak over gaan naar de volgende 
speltak. Het overvliegen gebeurde dit jaar 
met behulp van een kabelbaan. Aan het 
einde van kabelbaan werden de over-
vliegers, die één voor één naar beneden 
kwamen, opgewacht door de leiding van 
hun nieuwe speltak.
Na het overvliegen gingen ook de overige 
activiteiten van start: zo konden de kin-
deren zelf vuur maken, was het mogelijk 
om pannenkoeken te bakken op kamp-
vuur, een jungleparcours af te leggen of 
jezelf te laten schminken. Daarnaast was 

er ook een touwbrug met waterbak welke 
overgestoken moest worden; door het 
warme weer werd deze echter door een 
aantal kinderen gebruikt om een verfris-
sende duik te nemen.
Op de gezellige open dag zijn een groot 
aantal mensen een kijkje komen nemen. 
Niet alleen de ouders van de vele over-
vliegers, maar ook een redelijk aantal ge-
interesseerde ouders en kinderen welke 
nog geen lid zijn hebben een bezoekje 
gebracht aan de blokhut.
Bij de verschillende speltakken van Scou-
ting Aarle-Rixtel is er nog plaats voor 
nieuwe leden. Meer informatie daarover 
kan worden gevonden op 
www.scoutingaarlerixtel.nl.

Met een driedaagse fietstocht van ADW,
gingen zo’n 50 personen mee,
op de Afsluitdijk de wind in het hol,
iedereen hield het zo’n 500 km. vol.
Geen enkel probleem met routes,
alles was goed te volgen op GPS,
techneuten hadden ‘t prima voor elkaar,
toch een hele klus nietwaar?
Na flink wat trainingsarbeid,
hoefden wij alleen maar te eten, te 
drinken en te trappen,
waarna we zondags heel tevreden af 
konden stappen.
Onze trainingen vallen in het niet,
als je de Paralympiërs bezig ziet,
wat een inzet, wat een plezier,
met of zonder Olympische medaille,
op hun prestaties zijn ze allemaal fier.
Eendracht maakt macht,
dat is hier voor trainers, begeleiders en 
sporters
zeer zeker van kracht.
 
RD
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www.twanvanhout.nl
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ADW-FOTO-PUZZEL

-FIETSTOCHT  Op 02-10-2016

In het kader van de Gezondheidsrace 
Laarbeek. 2.0 organiseert T.S.C. Aan de 
Wielen op zondag 2 oktober een foto-puz-
zel-fietstocht voor het hele gezin.
Inschrijven en  vertrekken kan men tussen 
10.00 en 10.30 uur vanaf de tafeltennishal 
van ATTC aan de Jan van Rixtelstraat in 
Aarle-Rixtel.
Bij het inschrijven krijgt men naast het 
routeschema, twee vellen met foto’s mee 
die men onderweg moet proberen te tra-
ceren. Deze zijn in kleur en worden ge-
maakt op  de rustigste gedeeltes van het 
traject, voor de veiligheid zijn ze allen ge-
nomen aan de rechtse kant. Daarnaast 
krijgt men een vel met vragen mee welke 
tijdens het pauzepunt bij de Pelgrim in 
Mariahout ingeleverd moeten worden.
De afstand bedraagt bijna 30 km. en voert 
voor het grootste gedeelte over de Laar-
beekroute van de Waterpoort.  Alle kernen 
van onze vier dorpen worden aangedaan.
Men kan de tocht rijden in groepsverband, 
in gezinsverband als duo of individueel.
Deelname is gratis, bij vertrek krijgt ie-
dereen een koek mee en bij terugkomst is 
er voor iedereen een ADW-bidon.
Voor de beste drie in de totaaluitslag zijn 
er fraaie bekers beschikbaar en er zijn 
een aantal gratis lidmaatschappen van 
Aan de Wielen te verdienen.
Om een goed overzicht te krijgen en 
om te zorgen dat men niet te lang moet 
wachten op de einduitslag, dient iedereen 
om 14.30 binnen te zijn en moeten de ge-

vonden foto’s in de goede volgorde zijn 
gerangschikt.
Als men meer informatie wenst dan kan 
met terecht bij 
Rini Daniels tel. 0492-382340 
mail: rinidaniels@onsbrabantnet.nl of bij 
Johanna Gijsbers-Wich tel.0492-382265, 
mail:j.gijsbers@live.nl.

Reanimeren kun je leren

EHBO-vereniging Aarle-Rixtel geeft in het 
najaar weer een cursus Reanimatie-AED. 
Deze vindt plaats op woensdag 26 oktober 
en dinsdag 2 november.  In twee avonden 
leert  u wat u moet doen bij een circu-
latiestoornis (hartstilstand).  Dagelijks 
sterven mensen aan een hartstilstand, 
thuis, op het werk of op straat. Bij een cir-
culatiestoornis is er acuut levensgevaar 
en dan is het van levensbelang om zo snel 
mogelijk te handelen. De eerste minuten 
zijn daarbij cruciaal. Op de cursus leert u 
hoe u een hartstilstand herkent en welke 
stappen vervolgens moeten worden door-
lopen. U leert het slachtoffer te beademen 
en borstcompressies te geven. De re-
animatievaardigheden worden geleerd 
op een oefenpop. Daarnaast leert u het 
gebruik van een AED (een Automatische 
Externe Defibrillator). Met behulp van een 
AED kan het hart van het slachtoffer een 
kleine elektrische schok gegeven worden 
wat het slachtoffer een grotere kans op 
overleven geeft.  Deze AED’s zijn op veel 
buitenlocaties in Laarbeek te vinden. 
De lessen worden gegeven in De Dreef 
en de lestijd is van 20.00 tot 22.30 uur.                                                                                                                
Aanmelden kan tot 19 oktober via 
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.
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Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | info@obresa | www.obresa.nl

Obresa zet u op 
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor 

administratie, belastingadvies en interim controlling. 

U weet precies waar u aan toe bent. U krijgt bij ons 

een begrijpelijk, betrouwbaar en gedegen advies. 

Onze aanpak is geschikt voor 

iedere onderneming ongeacht 

uw branche.

Obresa heeft zowel regionaal als 

landelijk een uitstekend netwerk 

en werkt samen met zorgvuldig 

geselecteerde partijen!

 Administratie

 Belastingadvies

 Interimcontroling
Pieter van den Reek
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Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Voor iemand met een versleten onderrug 
zijn wij op zoek naar een vrijwilliger, die 
een of twee keer per jaar de terrastegels 
wil vegen. Dit is nodig om het vuile afval-
water naar de goot op straat te ++ laten 
aflopen.
Voor Cendra zoeken wij vrijwilligers die 
op woensdagmiddag, woensdagavond 
en/of vrijdagavond willen komen helpen 
met het organiseren en uitvoeren van ac-
tiviteiten. Of het draaien van bardiensten.                                
Het doel van Cendra is om jongeren uit 
Aarle-Rixtel en omgeving een veilige en 
vertrouwde plek te bieden waar zij elkaar 

kunnen ontmoeten in een huiselijke sfeer. 
Hier komen jongeren bij elkaar en worden 
ervaringen onderling uitgewisseld. Tij-
dens activiteiten kunnen ze elkaar beter 
leren kennen; met elkaar kletsen, dansen, 
tv kijken, biljarten, tafelvoetballen, muziek 
maken of een gezelschapsspel spelen.
Enthousiasme is heel belangrijk! 

Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande 
of andere vrijwilligersvacatures kunt u 
contact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laar-
beek via 0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De vaca-
tures zijn ook te bekijken op de website: 
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:  € 50,=     
1/2 pagina: € 26,50    
1/3 pagina:€ 19,=  

Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.
Bank: Rabobank 
NL37RABO011014.95.048
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 

Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar 
van Griensven, 

Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293
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Nieuws uit Ganzegat

De 11e maand is alweer in zicht en de 
voorbereidingen voor de Stichting Orga-
nisatie Carnaval Ganzegat zijn inmiddels 
in volle gang. Het schijnt zelfs zo te zijn 
dat een nieuwe Hoogheid heeft toege-
zegd dit jaar voorop te willen gaan in het 
feestgedruis.

Het programma voor het seizoen 
2016/2017 ziet er als volgt uit:
- 6 November 2016 Jeugdprinsenbal bij  
 café/zaal Bij van Dijk 
- 12 November 2016 Prinsonthulling bij  
 de Couwenbergh 
- 17 December 2016 Prinsenreceptie in  
 MFC De Dreef
- 28 Januari 2017 Seniorenmiddag in   
 MFC De Dreef
- 28 Januari 2017 1e Ganzekwekavond 
- 11 Februari 2017 2e Ganzekwekavond
- 25 t/m 28 Februari 2017 Carnaval in   
 Ganzegat

Wie wordt Prins van Ganzegat 2017?
Op 12 November 2016 wordt er op het 
bordes van de Couwenbergh afscheid 
genomen van Prins Sjonnie en Prinses 
Marianne. De vele frikandelletjes en Ne-
derlandstalige liedjes liepen als een rode 
draad door het afgelopen carnavalssei-
zoen, het seizoen waarin Prins Sjonnie 
en Prinses Marianne enthousiast voorop 
gingen. Het moment dat Prins Sjonnie het 
stokje mag gaan overdragen komt steeds 
dichterbij…
De komende weken zullen er in de diverse 
media weer hints aan u worden gegeven 
over wie de nieuwe Prins van Ganzegat 
gaat worden. Bij deze ontvangt u alvast 
de eerste twee hints:
- 1. Hij is een echte Aarlese

- 2. Vur inne keer dan

Dit jaar is er ook weer voor elke Gan-
zekwekavond een VIP arrangement te 
winnen met het prinsraden. U zult deze 
hints dus goed moeten onthouden wilt u 
kans maken op een van deze VIP arran-
gementen.
Met deze hints kunt alvast goed gaan 
rondkijken in het dorp, wellicht loopt u de 
nieuwe Hoogheid al tegen het lijf.
Tot snel.
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat

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. 

Klokje                                               
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Een maatje voor iedereen?!

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. ViER-
BINDEN Maatjesproject is op zoek naar 
vrijwilligers die een maatje voor iemand 
willen zijn.
Voor een 88-jarige man uit Lieshout zijn 
wij op zoek naar een maatje die met 
dhr. wil gaan wandelen, terrasje pakken, 
boodschappen doen enz. Dhr. zoekt 
vooral gezelschap.

Voor een 75-jarige vrouw uit Beek en 
Donk zijn wij op zoek naar een maatje die 
het leuk vindt om samen met mevrouw te 
bridgen. Ook zou zij graag iemand vinden 
die met haar een klein rondje rondom huis 
wil wandelen met de rollator of er samen 
met de scootmobiel op uit wil gaan. 

Voor een 70-jarige man uit Beek en 
Donk zijn wij op zoek naar een maatje. 
Deze dhr. kan niet zien en zou graag een            
maatje hebben die met dhr. een praatje 
kan maken, maar bijvoorbeeld ook mee 
naar de winkel kan, een paar keer per 
jaar kleding kan kopen en misschien iets 
lekkers voor dhr. kan koken. 

Voor een 74-jarige man uit Aarle-Rixtel 
zijn wij op zoek naar een maatje die me-
neer wat gezelschap kan bieden. Dhr. 
zou het fijn vinden om samen een praatje 
te maken, kopje koffie te drinken en af en 
toe er op uit te kunnen gaan. 

Voor een 51-jarige man uit Aarle-Rixtel 

zijn wij op zoek naar een maatje die dhr. 
kan helpen om nieuwe contacten op te 
doen. Dhr. woont nog niet zo lang in Aar-
le-Rixtel en zou graag het dorp en de in-
woners beter leren kennen. Dhr. zou hier 
graag de hulp van een maatje bij willen 
gebruiken.

Voor een 52-jarige man uit Beek en Donk 
zijn wij op zoek naar een mannelijk maatje 
die samen met meneer wil gaan vissen, 
fietsen of zwemmen. Dhr. is graag bezig 
en wil dit graag samen met iemand doen.

Voor een 57-jarige man uit Beek en 
Donk zijn wij op zoek naar een manne-
lijk       maatje die meneer in zijn rolstoel 
mee naar buiten wil nemen voor een 
wandeling. Daarnaast houdt meneer van 
kaarten, muziek luisteren en heeft hij veel 
dvd’s. 

Een 27-jarige jonge vrouw uit Beek en 
Donk is op zoek naar een leeftijdsgenoot 
die met haar leuke dingen wil onder-
nemen. Ze houdt van Nederlandstalige 
muziek en films, legpuzzels maken, win-
kelen, bioscoop bezoeken en festivals. 

Voor een 51-jarige vrouw uit Lieshout zijn 
wij op zoek naar een maatje die wat ge-
zelligheid kan bieden. Mevrouw houdt van 
puzzelen, handwerken en zingen. Ze zou 
met haar maatje gezellig willen buurten 
en een kopje koffie drinken. 
Voor meer informatie over deze vaca-
tures of als u interesse heeft om maatje 
te worden dan graag contact opnemen 
met het ViERBINDEN Maatjesproject 
Laarbeek, Otterweg 27, 5741 BC Beek 
en Donk, telefoonnummer: 0492-328800. 
Een mailtje sturen naar sdkoning@vier-
binden.nl kan natuurlijk ook.
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Stoptober: 
samen 28 dagen niet roken

Op 1 oktober barst Stoptober los: in heel 
Nederland zullen rokers én niet-rokers el-
kaar helpen om gedurende 28 dagen te 
stoppen met roken. Dankzij de positieve 
aanpak, de gratis Stoptober-app en de 
steun van stoppers onderling, hebben 
de afgelopen twee jaar 120.000 mensen 
meegedaan aan Stoptober. Wil jij ook 
stoppen? Schrijf je dan nu in op www.
stoptober.nl! 

Samen stoppen, samen sterk
Stoppen met roken doe je niet alleen, 
maar met elkaar: dat is het geheim van 
Stoptober. Er is altijd iemand bereid om te 
helpen. De steun van Stoptober bestaat 
onder meer uit de gratis Stoptober-app 
die elke dag berichten stuurt en tips en 
advies geeft. Daarnaast delen deelne-
mers lief en leed met elkaar op de Face-
bookpagina StoptoberNL. Ook bekende 
Nederlanders als Gijs Staverman en 
Gordon steunen de actie. En Wendy van 
Dijk gaat dit jaar zelf de uitdaging aan: 
“Graag wil ik andere rokers ondersteunen 
tijdens Stoptober zodat ze een rookvrij en 
dus gezonder leven kunnen leiden”.

Regionale steun
In onze regio steekt Wim Daniëls de deel-
nemers een hart onder de riem. Via social 
media moedigt hij deelnemers aan om de 
28 dagen vol te houden. Want wie een-
maal door die lastige eerste fase heen 
is, heeft daarna vijf keer meer kans om 

blijvend te stoppen! Daarnaast komt de 
Stoptober Camper ook naar onze regio: 
op 20 september staat hij bij het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop. En op 27 sep-
tember is de camper te vinden bij Het El-
kerliek ziekenhuis in Helmond. 

Stoptober voor bedrijven
Naast ondersteuning voor individuele 
deelnemers, heeft Stoptober, net als vorig 
jaar, een speciaal aanbod voor bedrijven 
en organisaties die stoppen met roken 
bij hun medewerkers onder de aandacht 
willen brengen. Bedrijven kunnen op be-
drijven.stoptober.nl promotiematerialen 
bestellen en aanvullende trainingen aan-
vragen.

Initiatiefnemers
Stoptober is een initiatief van het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), KWF Kankerbestrijding, de 
Hartstichting, het Longfonds, het Trim-
bos-instituut, GGD GHOR Nederland en 
de Alliantie Nederland Rookvrij. Stoptober 
begon in Engeland. Ook daar is de cam-
pagne al jaren een succes.
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16 september Tentoonstelling 
De jongeren van “ ’t Zulderke”, die mo-
menteel 75 leden heeft, organiseert za-
terdag en zondag een tentoonstelling in 
de kleine zalen van het patronaat.. De 
opzet van de jongerenvereniging is, om 
de Aarle-Rixtelse jeugd van alle rangen 
en standen, door inspanningen een ont-
spanning te geven. Op deze tentoonstel-
ling zijn onder andere te zien: kunstvoor-
werpen, die in de avonduren gemaakt zijn. 
Zij omvatten: tekeningen, schilderijen, 
kleivoorwerpen, linoleumwerken met af-
drukken, mozaïek, gezaagde, gesneden 
en gebeitelde voorwerpen. Al deze ten-
toongestelde voorwerpen zijn gemaakt 
door jongens en meisjes tussen 12 en 15 
jaar. Zaterdagavond om 8 uur wordt deze 
expositie geopend. Ook zondag is er ge-
legenheid de tentoonstelling te bezoeken 
van half 12 tot half 1.
21 september 
Uniformenfonds harmonie
Op de repetitie van harmonie “De Goede 
Hoop” deelde dr. W. Tersmette mede, dat 
het totaalbedrag dat ( binnengekomen 
op de rekening van de Boerenleenbank 
ten bate van het uniformenfonds) f 7291  
bedroeg. Uit een spontane reactie, tij-
dens deze repetitie, werd dit bedrag afge-
rond op f 8000 door de korpsleden. Een 
maand na de start van de uniformenactie 
is nu de helft van de benodigde gelden 
binnen. Dit is een unieke prestatie, maar 
men rekent voor de resterende f 8000 
op de spontane medewerking en gulheid 
van de Aarle-Rixtelse bevolking. De nog 
te voeren acties voor dit doel zullen daar 
gelegenheid te over voor bieden.

23 september Ongeval
Landbouwer J.S. uit De Koppel te Aar-
le-Rixtel had donderdagavond, omstreeks 
half 7, een minder prettige ervaring met 
het rijpaard van de heer Strijbosch. Door 
een korte draai van de viervoeter, kwam 
de heer S. te vallen. Hij liep een been-
breuk op. Hij is overgebracht naar het zie-
kenhuis te Helmond.
26 september Tamboerkorps “De 
Goede Hoop”behaalt eerste prijs met 
promotie Het tamboerkorps van har-
monie “De Goede Hoop”, bestaande 
uit zestien tamboers, heeft zondag met 
succes deelgenomen aan het federatief 
drumbandconcours te St. Oedenrode. 
De uitvoeringen van “Vegamars”en “De 
Tippelaars” zijn door de jury gehonoreerd 
met 136 punten, hetgeen niet alleen een 
fraaie eerste prijs opleverde, maar tevens 
promotie van de 2e afdeling naar de 1e 
betekende. Het succes werd nog ver-
hoogd, door het feit dat ook de tamboer 
maître, mejuffrouw van de |Broek, met 18 
punten de eerste prijs wist te behalen.
29 september Aarle akkoord met nieuw 
woningbeleid van de minister De raad 
van Aarle-Rixtel gaat akkoord met het 
nieuwe woningbeleid van minister Bo-
gaers, mits het reële tekort aan woningwet 
woningen kan worden opgeheven. Deze 
laatste voorwaarde werd door verschil-
lende raadsleden met nadruk gesteld. 
Maar deze nadruk was niet voldoende om 
de gehele raad achter de liberalisatie van 
het woningbouwbeleid van de minister te 
krijgen. De heren de Roy, Smits en Hui-
bers bleken er desondanks tegen, omdat 
zij vreesden dat er van toewijzing van 
meer woningwet woningen, laat staan 
van extra contingenten om het reële te-
kort van dit ogenblik ( 80 woningen) op te 
heffen, nog wel geen sprake zal zijn.
HELMONDS DAGBLAD september 1966
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