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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:  17-10  /  31-10  /  14-11  /  28-11  /  19-12....  
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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: Grotenhof 2, 5737 CB  Lieshout, tel. 0493-497666, info@wocom.nl, www.wocom.nl
 Inloopspreekuur: donderdag van 13.30 tot 15.30 uur
SCHULDDIENSTVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: aanmelden bij de   
 L.E.V.groep leven en verbinden, 0492-465525  
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in 
 Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
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

Zondag 9 oktober –  28e Zondag door het jaar 
Vrijwilligersdag voor alle vrijwilligers van de parochie Zalige Pater Eustachius van 
Lieshout
Voorganger Pastoor Verbraeken
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering  m.m.v. de koren van Laarbeek
 Overleden ouders Verbakel – van Lieshout
 Anneke van Seggelen – Hurkmans  (par.)
 Frans en Nolda Verhagen
 Marc en Antoon Kerkhof
 Pierre Stals     (verj.) 
 Cor Verschuuren    (par.)
 Jan Hendrix     (ver.)
 Overleden ouders Vereijken – Verhagen (j.get.)
 Voor alle overleden vrijwilligers van de Laarbeek parochie
 Bijzondere intentie    (fam. v. Boh.)
 Voor de vervolgde christenen in Vietnam, China en Noord-Korea
 Tot welzijn van de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout
Woensdag 12 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zondag 16 oktober t/m vrijdag 21 oktober

Zondag 16 oktober – 29e  Zondag door het jaar
Voorganger Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – met samenzang
 Jan Peijnenburg    (par.)
 Christ en Antoin van Bommel 
 Overleden ouders van Dijk – de Vries  (verj.Vader)  
 Frida van Gennip – Verbakel   (j. get//verj.)
 Ben Loomans
 Adriaan Loomans    (verj.)
 Tot welzijn van de parochie
15.00 uur Kerk – Najaarsconcert Gemengd koor de Klokkengieters
Woensdag 19 oktober
19.00 uur   Kapel - Rozenkransgebed

Overleden
Lies Hoes – Slaats

Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 11 december

Week van zaterdag  9 oktober t/m vrijdag  14 oktober
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Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Voor de doop van uw kindje  kunt u zich  voor het doopgesprek van 1 november 
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk: tel. 0492-461216 of 
mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl 
Het doopvoorbereidingsgesprek  is op 1 november  om 20.00 uur in de pastorie,  
Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel.  Beide ouders worden verwacht daar aanwezig te zijn.

Spreekuren Pastorie 
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen over: dopen, 
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of zieken-
zalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken kunt u terecht bij het 
parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216
Tot nader bericht zal de pastorie de komende tijd op dinsdag gesloten 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



8

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Geslaagde Prinsjesdag.
Aarle-Rixtel.

Dinsdag 20 september werd voor de 12e 
keer Prinsjesdag   georganiseerd.
De organisatie had een programma uit-
gezet voor de oud prinsen, en prinsessen, 
en natuurlijk ook voor prins Sjonnie[ zat 
die dag in Duitsland] en prinses Marianne.
De middag begon bij snoeperij Jantje 
voor de koffie met gebak, en nadat ie-
dereen welkom was geheten werd het 
programma een klein beetje uitgelegd.
Men kreeg ook een opdracht op papier 
waarvan men markante huizen met op-
schrift moest herkennen, de groepen 
werden gemaakt en men vertrok naar 
café Bij Van Dijk .
Hier kon men genieten van een kop lek-
kere zondagse soep met stokbrood, wat 

goed smaakte .
De eerste opdracht moest men inleveren, 
en de tweede werd alweer uitgedeeld met 
kunstvoorwerpen die in het dorp staan.
Na een uur lekker kletsen en buurten ver-
trok men naar de Couwenberg voor het 
hoofdgerecht,     hier stond parelhoen  
op het menu, aan een chique  gedekte 
tafel  was het lekker eten [ met de compli-
menten voor de kok ]
De volgende locatie was de Heemkunde, 
wat is dat mooi geworden, als je er nog 
niet geweest bent , beslist een keer doen. 
Hier stond kookpudding op het menu 
zonder vel, met slagroom .
Tegenwoordig is men deze pudding niet 
meer  gewend, maar vroeger wist men 
niet beter , en hij smaakte goed en zeker 
in dit prachtig gebouw.
De volgende opdracht waren algemene 
vragen over  Aarle-Rixtel, waarbij de ver-
schillen van de avond gingen vallen, on-
dertussen  vertrok men naar café De Stal.
Dit was onze laatste adres waarbij de uit-
slag bekend werd gemaakt, groep 3 bleek 
de overall winnaar te zijn , en waren daar 
heel blij mee.
Het werd nog een hele gezellige avond 
en hopelijk kunnen we volgend jaar dit 
weer organiseren, waarbij alle prinsen en 
prinsessen van harte welkom zijn.
Namens de organisatie. 

D a n k b e t u i g i n g

Voor de vele blijken van belanstelling na het overlijden van 
onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

   Riek Schepers - Smits

Danken wij iedereen die daaraan heeft bijgedragen, in welke vorm dan ook
Dit is voor ons allen een grote steun geweest.

Maria - Guido, Natasja - Edgard, Nena - Lola, Mariëlle - Adrie, Theo
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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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Groot gezondheidsonderzoek 
GGD Brabant-Zuidoost

De GGD Brabant-Zuidoost start deze 
week met een grootschalig onderzoek 
naar de gezondheid van de inwoners in 
Zuidoost-Brabant. Ruim 50.000 inwoners 
van 19 jaar en ouder krijgen een uitnodi-
ging om online een vragenlijst in te vullen. 
De vragen gaan over gezondheid, manier 
van leven, woonomgeving en zorg- en 
welzijnsvoorzieningen. De GGD voert dit 
onderzoek eens in de vier jaar uit in op-
dracht van 21 gemeenten. Zij gebruiken 
de resultaten voor hun beleid.

Inwoners die een uitnodiging ontvangen 
zijn willekeurig gekozen uit de gemeente-
lijke Basisregistratie Personen. Deelname 
aan het onderzoek is vrijwillig. Alleen 
mensen die een persoonlijke uitnodiging 
hebben ontvangen kunnen meedoen.

Wat wordt met de gegevens gedaan?
De resultaten van het onderzoek geven 
inzicht in de mening van de bevol-
king over hun gezondheid en zaken die 
daarmee samenhangen, zoals woonom-
geving, zorg en voorzieningen. Deze ge-
gevens gebruikt de gemeenten om via 
beleid en activiteiten de gezondheid en 
het welzijn van inwoners te verbeteren. 
Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij 
wat mensen nodig hebben om zo goed 
mogelijk mee te kunnen blijven doen aan 
de samenleving? Zijn er veranderingen 
vergeleken met eerdere onderzoeken? 
Komen er in Zuidoost-Brabant of in be-
paalde gemeenten problemen voor die 
groter zijn dan elders in het land? Of doen 
we het juist beter? De resultaten van het 
Gezondheidsonderzoek worden in 2017 
bekend gemaakt.

Vergelijking met andere regio’s
Alle GGD’en in Nederland voeren dit 
najaar het Gezondheidsonderzoek uit. 
Hierdoor is het mogelijk de resultaten 
van Zuidoost-Brabant te vergelijking met 
andere regio’s. De GGD’en voeren het 
onderzoek uit in opdracht van de ge-
meenten en werken hierin samen met 
GGD GHOR Nederland, het Rijkinstituut 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nieuwe naam ontmoetings-
ruimte Zonnetij.

Al 5 jaar wordt de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij aangeduid met zaal 87. Om hier 
een passende naam aan te geven had 
de  aktiviteitencommissie een wedstrijd 
uitgeschreven.Tijdens een gezellige ont-
moetingsavond werd deze naam onthuld. 
Voortaan heet deze zaal ’t Trefpunt en is 
bedacht door Trees van Zutphen die hier-
voor een mooie oorkonde in ontvangst 
mocht nemen. Het mooie naambord werd 
vervaardigd door de cliënten van ORO. 
De echte Aarlese mensen weten dat ’t 
Trefpunt ook de naam was van het café 
van Tid de Smed, waar het altijd de zoete 
inval was. Moge ook deze zaal een mooie 
ontmoetingsplek  zijn voor iedereen die 
behoefte heeft om mensen te treffen 
ofwel te ontmoeten.

Gezocht: 
inwoners van Aarle-Rixtel die woning-
zoekende zijn, liefst alleenstaand die in 
Aarle-Rixtel wil(-len) blijven wonen….om 
collectief naar oplossingen te zoeken om 
een gezamenlijke woonvorm te vinden, 
sociaal, vitaal en duurzaam...

Klokje                                               
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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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Aanmelden voor rijdende 
winkel voor minima in Laarbeek

Wellicht bent u op de hoogte van het feit 
dat er vanaf 1 november a.s. een Rij-
dende winkelvoorziening voor minima in 
Laarbeek zal zijn. 

Om deel te nemen aan deze rijdende 
voorziening moet u een pasje hebben. Dit 
pasje verkrijgt u middels een indicatiege-
sprek waarin wordt gekeken of u in aan-
merking komt. De hoogte van het vrij te 
besteden inkomen per maand is hiervoor 
leidend.  (voor alleenstaanden tot een 
netto besteedbaar bedrag van €250,00/
mnd en een gezin met twee kinderen tot 
€ 410,00/mnd). 

Indien u zelf uw financiën beheert, dient 
u uw bankafschriften van de laatste 3 
maanden mee te nemen zodat uw inkom-
sten en vaste lasten (waaronder even-
tuele aflossingsregelingen) inzichtelijk 
zijn. U kunt ook ter plekke inloggen in uw 
bankgegevens.  
Indien u bewindvoering heeft, dient u een 
actueel budgetplan en overzicht schulden/
aflossingen mee te nemen. Dit kunt u op-
vragen bij uw bewindvoerder. 

Indien u denkt voor deze voorziening in 
aanmerking te komen kunt u zich tot 1 
oktober a.s. aanmelden via de mail bij 
hbouwmans@vierbinden.nl of telefonisch 
bij 0492-328800 met vermelding van uw 
naam, adres , telefoonnummer en evt. 
emailadres. 

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor 
een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de 
indicatie gesteld en krijgt u verder uitleg 
over de werkwijze van de rijdende super 
sociaal.

Wij realiseren ons dat het mogelijk voor 
iedereen niet makkelijk is om op basis 
van deze gegevens aan te melden. Mocht 
u twijfelen kunt u altijd contact opnemen 
met ons.

Henrie Bouwmans
Ondersteuner Rijdende Sociaal Super in 
Laarbeek
0492-328800
hbouwmans@vierbinden.nl 

NAJAARSCONCERT GEMENGD 
KOOR DE KLOKKENGIETERS 

AARLE-RIXTEL
IN DE PAROCHIEKERK ONZE LIEVE 

VROUW PRESENTATIE IN AAR-
LE-RIXTEL OP ZONDAGMIDDAG 16 

OKTOBER A.S. 

Op zondag 16 oktober a.s. geeft Ge-
mengd Koor De Klokkengieters Aar-
le-Rixtel een najaarsconcert in samen-
werking met Sine Nomine uit Aarle-Rixtel 
en Gemengd Koor Kunst en Vermaak uit 
Bakel.
Het concert zal plaatsvinden in de Paro-
chiekerk Onze Lieve Vrouw Presentatie 
aan de Dorpsstraat 5 in Aarle-Rixtel, aan-
vang 15.00 uur. De entree is gratis, er is 
een mogelijkheid voor een vrijwillige bij-
drage.
Er zal u een afwisselend programma ge-
presenteerd worden. Het concert zal on-
geveer anderhalf uur duren.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als we 
tijdens dit concert op uw belangstelling 
mogen rekenen.
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Kapsalon Astrid
Dames & heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op

www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307



15

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

JOTA JOTI 2015: 
‘Show your e-motion’

(15 oktober 11:00 – 15:00)

Ieder jaar komt bij Scouting Aarle-Rixtel 
de JOTA/JOTI terug. Tijdens dit jaarlijks 
terugkerend weekend wordt er contact 
gezocht met scouts over de hele wereld. 
Daarnaast worden er ieder jaar nieuwe 
technieken en high-tech snufjes vertoond. 
Dit jaar staat in het teken van e-motions, 
je kan hierbij denken aan de bekende 
smileys maar ook aan manieren waarop 
analoog naar digitaal wordt omgezet. Ac-
tiviteiten die leuk zijn voor jong en oud, 
om mee te doen of alleen te bekijken.
In het derde weekend van oktober nemen 
meer dan 500.000 scouts over de hele 
wereld plaats achter oude en moderne 
communicatie-apparatuur. Dit gebeurd 
zowel via een zender (Jamboree On The 
Air) als via het internet (Jamboree On The 
Internet).
Scouting Aarle-Rixtel probeert ieder jaar 
te kijken naar nieuwe ontwikkelingen in 
de techniek om hier een leuke activiteit 
van te maken te maken. Zo zijn er voor-
gaande jaren diverse verrassende dingen 
voorbij gekomen, benieuwd wat er dit jaar 
te zien is tijdens deze leuke Scouting-ac-
tiviteit? 

Iedereen van jong tot oud is op zaterdag 
17 oktober tussen 11:00 en 15:00 uur uit-
genodigd om een kijkje te komen nemen. 
Je kunt op elk moment binnen komen 
lopen en actief mee doen met de diverse 
leuke activiteiten. De koffie, thee en ranja 
staat klaar. 
Kom een kijkje nemen op de blokhut van 
Scouting Aarle-Rixtel, te vinden aan Dui-
venakker 74, te Aarle-Rixtel (achter multi-
functioneel centrum De Dreef).

Reanimeren 
kun je leren

 
De EHBO-vereniging geeft in het najaar 
weer een cursus Reanimatie-AED. Deze 
vindt plaats op de woensdagen 26 oktober 
en 2 november.  In twee avonden leert  u 
wat u moet doen bij een circulatiestoornis 
(hartstilstand).  Dagelijks sterven mensen 
aan een hartstilstand, thuis, op het werk 
of op straat. Bij een circulatiestoornis 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 doorlopen. 
U leert het slachtoffer te beademen en 
borstcompressies te geven. De reanima-
tievaardigheden worden geleerd op een 
oefenpop. Daarnaast leert u het gebruik 
van een AED (een Automatische Ex-
terne 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.   
De kosten bedragen 26,50 euro, dat is 
inclusief het boek en de koffie of thee.                                                                                                              
Aanmelden kan tot 19 oktober via 
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.
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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

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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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 Open dag Hospice de Populier 
in Bakel  

Zaterdag 8 oktober 2016 is de Internatio-
nale Dag van de Palliatieve Zorg. Op en 
rond deze datum worden in heel Neder-
land activiteiten georganiseerd, die meer 
bekendheid geven aan palliatieve zorg 
en de mogelijkheden die er zijn.   
Hospice de Populier, gevestigd aan de 
Roessel 3 in Bakel, opent op zaterdag 
8 oktober van 14.00 - 16.00 uur haar 
deuren voor alle geïnteresseerden. Het 
doel van de open dag is om mensen be-
wust te maken van de betekenis van pal-
liatieve zorg en de mogelijkheden binnen 
onze hospice.  Het internationale thema 
van de Internationale Dag van de Pallia-
tieve Zorg is ‘Living and dying in pain: it 
doesn’t have to happen’.   
Wilt u kennismaken met deze mooie en 
bijzondere vorm van zorg? Voor uzelf of 
voor iemand uit uw omgeving? Kom dan 
naar de open dag in Bakel. Er worden 
rondleidingen verzorgd en een informa-
tieve film getoond. Iedereen is welkom en 
de toegang is gratis.

Kinderboekenweek 
‘Voor altijd jong!’

De Kinderboekenweek is dit jaar van 
woensdag 5 oktober tot en met zondag 
16 oktober. Het thema is ‘Voor altijd jong!’ 
en opa’s en oma’s staan centraal. De 
Kinderboekenweek is een mooie gele-
genheid om naar de bibliotheek te gaan. 
Twaalf dagen lang staat bij Bibliotheek De 
Lage Beemden de Kinderboekenweek 
centraal. 

Maak een boekenlegger
Kinderen uit de gemeenten Gemert-Bakel, 
Laarbeek en Boekel kunnen in de bibli-
otheek een formulier ophalen en deel-
nemen aan de wedstrijd ‘Maak een boe-
kenlegger’. Van de mooiste boekenlegger 
worden tientallen meeneemexemplaren 
geprint, die na de Kinderboekenweek in 
alle bibliotheken van De Lage Beemden 
zullen liggen.
Poppenkastvoorstelling ‘Opa is de baas!’
Op dinsdag 11 oktober is Opa de baas 
in Bibliotheek Beek en Donk. Speciaal 
voor de Kinderboekenweek speelt Frank 
Peters uit Mill de voorstelling ‘Opa is de 
baas!’. De voorstelling is gratis en begint 
om 16.00 uur. Alle kinderen van 3 tot 9 
jaar zijn van harte welkom en natuurlijk 
mogen je opa en/of oma ook mee! 
In de voorstellingen van Frank Peters 
speelt Jan Klaassen altijd de hoofdrol. 
Deze keer is dat een beetje anders. In 
de poppenkastbibliotheek waar Jan zijn 
boeken haalt, verdwijnen steeds boeken. 
Directeur Boekworm snapt er helemaal 
niets van en roept de hulp in van agent 
Snuf. Is het Boris Boef, de oude dame 
mevrouw Zuinigies of de sluwe Kweetniks 
die de boeken stelen? Opa, die toevallig 

op bezoek is bij Jan Klaassen en vrese-
lijk nieuwsgierig is, ziet alles, hoort alles 
en komt met de oplossing. Maar voordat 
het zover is, hebben Jan en Opa heel wat 
spannende avonturen beleefd…
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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
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Laarbeekvoorelkaar.nl 
zoekt vrijwilligers

Vanaf 1 november gaat er in Laarbeek 
een Rijdende Super Sociaal starten. Dit 
is een rijdende supermarkt waar mensen, 
die van een minimum moeten leven, 
boodschappen kunnen doen. 
De Rijdende Super Sociaal start bij de 
Super Sociaal in Helmond en rijdt dan 
de gehele ochtend van dorp naar dorp 
in Laarbeek. De Supermarkt gaat iedere 
donderdag ochtend rijden vanaf 8.30u tot 
ongeveer 13.00u. 
Wij zijn voor deze Rijdende Super Sociaal 
op zoek naar:
- 2 Chauffeurs
- 2 Gastvrouwen/Gastheren
Voor de chauffeurs zoeken wij iemand die 
zijn mannetje staat, een goede rijvaardig-
heid heeft en een geldig Rijbewijs B. De 
chauffeurs moeten vooraf een cursus rij-
vaardigheid afleggen.
Voor de gastvrouwen of gastheren zijn we 
op zoek naar mensen met begrip voor de 
situatie van de klanten. De gastvrouw of 
gastheer mag niet zelf tot de doelgroep 
behoren. 
Voor beide vacatures geldt dat er voordat 
de Rijdende Super Sociaal gaat starten 
er eerst een “stage” gelopen wordt in de 
Super Sociaal in Helmond. Daarnaast 
werken wij met een proefperiode van 3 
maanden.
Zorghoeve de Malbergh te Beek en Donk 
is op zoek naar een vrijwilliger die de 
oogst uit onze boomgaard, zelfstandig 
kan verwerken. Wij denken aan het 
maken van appelmoes, jam, producten 
op zoet/zuur, appeltaart etc. De zorgboer-
derij is geopend op maandag, dinsdag en 
woensdag van 9-16 uur, het gehele jaar. 
Je kunt ervoor kiezen om één of meerdere 

dag(en) of dagdelen te komen. Graag op 
een vast moment, zodat onze zorgvra-
gers weten wie er komt. We zoeken ie-
mand die creatief en zelfstandig werkt en 
affiniteit met het boerenleven heeft.

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.

Kunt u ook zo genieten,
van vogels in uw tuin,
van allerlei pluimage,
van rood tot zwart en bruin.
Bij de laatste vogeltelling,
stond de mus bij ons op een,
dan kwam de merel,
daarvan telden wij er acht
en nu is er géén een.
Volgens de geleerden,
heeft een virus ze gekweld
en zijn ze een voor een uitgeteld.
Ook het zwarte mannelijke exemplaar,
die aan de achterdeur schooide om eten,
ja, ook die kunnen we wel vergeten.
Jammer maar helaas,
de mussen zijn even alleen de baas.
 
RD
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Reünie en diploma uitreiking 
Zeilkamp Laarbeek 2016

Ook dit jaar organiseren wij weer een re-
unie voor alle jongens die het afgelopen 
jaar met ons mee naar Loosdrecht zijn 
geweest. Vrienden, broers en neven zijn 
ook van harte welkom.
Ken jij iemand in jouw omgeving die graag 
meegaat? vraag hem mee!

We hebben dit jaar een zeer geslaagd 
zeilkamp gehad. We hebben schitterend 
weer gehad en we hebben dus heel erg 
goed kunnen zeilen. Daardoor zijn er 
verschillende jongens geweest die een 
diploma kunnen bemachtigen. Naast het 
zeilen hebben zijn er verschillende activi-
teiten georganiseerd, zoals kwallenballen 
(Dat ging er flink hard en fanatiek aan 
toe), zeilwedstrijden en een heuse bucket 
list. Hierbij kregen de mannen een lijst 
met opdrachten mee die ze uit moesten 
voeren en waarvan ze bewijs moesten 
hebben dat ze het uitgevoerd hadden. 
Hier zijn ze bijna heel de dag mee bezig 
geweest. Super leuk. Natuurlijk kwam 
ook Neptunes dit jaar op bezoek om de 
ontgroening te doen. Na de ontgroening 
hoorde de 9 nieuwe deelnemers er echt 
bij en zijn het echte mannen geworden.
Op de laatste avond hebben naast het 

bekend maken van de geslaagden ook 
afscheid genomen van onze voorzitter, na 
35 jaar zeilkamp stopt Len met zijn deel-
name. We willen hem hartelijk bedanken 
voor zijn inzet en bijdrage aan dit gewel-
dige zeilkamp!

Op de reünie zijn er foto’s te bekijken 
(er staan ook veel foto’s op de website) 
van het afgelopen jaar. Het is een leuke 
avond om, onder het genot van een hapje 
en een drankje, met elkaar herinneringen 
op te halen aan het zeilkamp.

Waar:  Scheepstal 3 
  te Aarle-Rixtel
Wanneer: zondag 9 oktober
Hoe laat: van 15:00 uur tot 17:00 u
Deelname is gratis net als de koffie, thee 
en de hapjes waarvoor we zullen zorgen.
De kosten voor een blikje fris en een 
biertje, voor degenen die ouder dan 18 
jaar zijn, zijn hetzelfde als op het kamp.

Diploma uitreiking

Dit jaar hadden we weer veel deelnemers 
die geslaagd waren voor hun zeildiploma. 
Tijdens deze reünie zullen we deze deel-
nemers hun zeer verdiende diploma uit-
reiken.
Geslaagden:
Bemanning: 
- Job van der Heijden
- Wout Kragten
- Gijs Vermunt 
- Joep Goossens
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- Rik Raijmakers
- Staf van Rooij
- Jasper Wissmann
- Willem van Rooij
- Hugo Wissmann

Stuurman: 
- Ruud Spierings
- Bryan Sterken

Kamp 2017
Op de reünie kun je je ook al opgeven 
voor het kamp van 2017. Het kamp zal 
plaats vinden in de 3e week van de 
bouwvak, dat is komend jaar van 12 t/m 
19 augustus.

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.

Gratis proefrepetitie kinderen 
Pabo-Junior;

 
Hé, jij daar! Weer lekker thuis uit school? 
Zit je in groep 4 of hoger en zoek je een 
leuke afwisselende hobby met zang en 
dans? Kom dan donderdag 13 oktober 
naar de gratis proefrepetitie bij Pabo-Ju-
nior om 18.00 uur. 
Je mag ook een vriendje of vriendinnetje 
meenemen als hij of zij dat  leuk vindt. 
We krijgen les van onze dirigent Ceciel 
Verlijsdonk. Dirigent is de moeilijke naam 
voor muziekjuf, maar dat hindert niet. Zij 
leert alle kinderen zingen en dansen op 
een hele leuke manier.  We treden ook op. 
Bijvoorbeeld met kerst op DickensNight in 
Brandevoort. We zijn nu aan het oefenen 
voor het grote concert in een echt theater, 
Theater ’t Speelhuis in Januari 2017. Ook 
jij kan dit meemaken als je voortaan elke 
donderdag bij ons komt zingen! 
We hebben ook een eigen Pabo-Band 
die ons begeleidt tijdens het zingen en 
we hebben ook nog een groter koor, het 
Pabo-Koor, waar iedereen vanaf 14 jaar 
bij mag.

Uniek concert in het 
Kouwenbergs kerkje

Op donderdagavond  13 oktober a.s. geeft 
de groep La Manouche een concert in het 
Kouwenbergs kerkje. De groep bestaat 
uit : Mouche Palts, gitaar/zang, Roelof 
Posthumus, klarinet, en Manito gitaar. Dit 
trio heeft een gevarieerd programma met 
gepassioneerde liederen en muziek uit de 
Roma- en Sinti cultuur.   Deze formatie 
geeft concerten in binnen- en buitenland. 
Er zijn inmiddels twee album uitgebracht.  
In 2012 is de groep door de Amerikaanse 
muziekjournalist Donald Cohen uitge-
roepen tot een van de toonaangevende  
vocale zigeunergroepen van de Europa.
De aanvang van het optreden is 20.00 
uur,   entree €10,00  Info over de groep 
www.lamanouche.nl   reserveren 
info@manito.biz  06-23259107

 
Nieuwsgierig? Laat je zien en horen op 
donderdag 13 oktober om 18.00 uur tot 
uiterlijk 19.30uur.
Waar? Ons verenigingsgebouw aan de 
Kanaaldijk NW 27-b (Phileutonia gebouw) 
ingang aan de achterzijde via Oude Huys, 
parkeerplaatsen aanwezig.

Meer informatie over ons kan je vinden op 
www.zanggroeppabo.nl

Klokje                                               
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Weet u het al? 
Wie wordt Prins van 

Ganzegat 2017?

De 11e maand is alweer in zicht en de 
voorbereidingen voor de Stichting Orga-
nisatie Carnaval Ganzegat zijn inmiddels 
in volle gang. Inmiddels is duidelijk dat er 
een nieuwe Hoogheid is gevonden, voor 
deze Hoogheid begint de spanning lang-
zaamaan al op te lopen.

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 di-
verse media weer hints aan u worden ge-
geven over wie de nieuwe Prins van Gan-

zegat gaat worden. De eerste twee hints 
zijn inmiddels bij u bekend:
- 1. Hij is een echte Aarlese
- 2. Vur inne keer dan

Daar voegen we nu wederom twee hints 
aan toe:
- 3. Hai kumt dik in de stroat
- 4. Hai kumt van dizze kant van ut
 kanaal

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. Op korte termijn ontvangt u 
van ons een lijst met 22 namen om het 
prinsraden voor u nog wat makkelijker te 
maken.
Wellicht kent u de nieuwe Hoogheid wel 
beter dan u op voorhand dacht.  Om hier 
zeker van te zijn kunt u in uw omgeving 
de mogelijke nieuwe Hoogheid al eens 
flink aan de tand gaan voelen. Succes 
met de zoektocht!

Tot snel.
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat
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De Eendracht Aarle-Rixtel 
wint met grote overmacht van 
Krijgsman Soranus Lieshout.

Donderdag  15 juli heeft De Eendracht uit 
Aarle-Rixtel  deelgenomen aan het  ne-
derlaag toernooi van Krijgsman Soranus 
te Lieshout.  De Eendracht  was  met 10 
schutters  aanwezig.   
Het gemiddelde van De Eendracht was 
182 en van Krijgsman Soranus 192.
Tijdens een nederlaag toernooi is het de 
bedoeling om de thuis club een zo groot 
mogelijke nederlaag te bezorgen.  Na 
het optellen van alle scores bleek dat 
De Eendracht een hele hoge score had 
weten te bereiken.  Dit betekend dus een 
grote nederlaag voor Krijgsman Soranus.
Het gemiddelde van De Eendracht was  
201  > plus 19
Het gemiddelde van Krijgsman Soranus 
was 196 > plus 4
Een nederlaag voor Krijgsman Soranus 
van gemiddeld 15 punten,  hiermee staat 
De Eendracht voorlopig op de eerste 
plaats. 

De hoge score van De Eendracht was 
voornamelijk te danken aan Walter 
Jansen ( 224 ) , Erwin Wijnhoven ( 221 
) , Martijn vd Heijden ( 219 ) en Jo Maas 
( 211 ) .
Martijn vd Heijden evenaarde hiermee 
zijn persoonlijk record.         
Uitslag van De Eendracht  
1 Walter Jansen   224 
2 Erwin Wijnhoven  221
3 Martijn vd Heijden  219
4 Jo Maas   211
5 Henk Verachtert  204  
6 Toon v Hoof   201 

7 Arno Donkers   199 
8 Geert v Ganzenwinkel  194
9 Paul v Bakel   191
10 Martien vd Graef  155

Op donderdag 8 september heeft De Een-
dracht het St-Petrus toernooi geschoten.   
Hoogste schutter van De Eendracht was 
Jan v Rooy met 218 punten.
Op zaterdag 10 september is Neerlandia 
Bakel bij ons op bezoek geweest ivm. het 
van Ganzenwinkel toernooi.  Hoogste 
schutter van De Eendracht was Toon v 
Hoof met 222 punten.
Neerlandia had opgegeven om 2080 
punten te gaan schieten, het werden er 
uiteindelijk maar 2043. Dat is een nega-
tief resultaat van -37.  Hiermee staan ze 
voorlopig op een 7de plaats.
De volgende wedstrijd is op donderdag 
6 oktober,  dan gaan wij op bezoek bij 
Hout-Welvaren in Mierlo-Hout.  

Harmonie De Goede Hoop 
houdt oudijzeractie en verkoop 

tweedehands fietsen

Op zaterdag 15 oktober is het mogelijk 
oude metalen in te leveren ten behoeve 
van harmonie De Goede Hoop. Tussen 
09.00 en 11.00 uur kunt u daarvoor te-
recht op het terrein tussen de Boerenbond 
en grand-café Stout aan de Dorpsstraat 
82. Leden van de harmonie zijn daar dan 
aanwezig om de materialen in ontvangst 
te nemen. Alle soorten oude metalen zijn 
welkom. Daarnaast ook: elektrakabels, 
witgoed en oude computers.
Indien uw spullen te zwaar of te omvang-
rijk zijn om ze te brengen, dan komen we 
ze op die dag na 11.00 uur ook graag 
ophalen. Bel daartoe Willem Verhoeven 
06-38900299. Grotere partijen komen we 
ook graag tussentijds wel ophalen. Als u 
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www.twanvanhout.nl
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aan het opruimen bent en u wilt direct van 
uw spullen af, dan kunt u die deponeren 
op het eerder vermelde terrein tussen 
de Boerenbond en Stout aan de Dorps-
straat, op het verharde stukje tussen de 
platglasbak en de beukenhaag.
Verkoop oude fietsen
Bij de maandelijkse inzameling worden 
vaak oude fietsen aangetroffen. Deze 
worden gerepareerd en weer rijklaar te 
koop aangeboden. Handig voor studenten 
of bij het stappen in Helmond. Dan is het 
niet zo erg wanneer zo’n goedkope fiets 
wordt gestolen. De fietsen kosten tussen 
€ 20,-- en € 40,--.
Het oud ijzer kan elke derde zaterdag van 
de maand worden ingeleverd. Dan worden 
ook de fietsen te koop aangeboden.                                                                                                                                      
      De volgende keer is dit mogelijk op 
zaterdag 19 november.

Amusementsavond 
in ZONNETIJ Aarle-Rixtel

Op donderdag 13 oktober zal in ’t Tref-
punt (dit is de nieuwe naam van de ont-
moetingsruimte van Zonnetij) in Aar-
le-Rixtel een optreden worden verzorgd 
door Countryclub The Black Longhorn. 
Countryclub The Black Longhorn is in 
1991 opgericht door een aantal country 
liefhebbers. Zij organiseerden dans- en 
luisteravonden met country orkesten. De 
naam “Black Longhorn” is bedacht door 
medeoprichter Willy van Oorschot, beter 
bekend als “Big Willy”. De eerste country 
avond vond plaats op 17 augustus 1991 
in De Ark in Beek en Donk met een op-
treden van Misty Blue. In 1994 verhuisde 
The Black Longhorn naar Zaal Slegers in 
Lieshout. Op dit moment is de thuis basis 
het Dorpshuis in Lieshout. In 2000 ook 
zijn zij begonnen met het organiseren van 
Country Dance Party’s op CD-muziek. 
Een jaar later is The Black Longhorn ge-
start met een eigen dansgroep, inmiddels 
uitgegroeid tot een grote club enthousi-
aste liefhebbers van zowel line- als part-
nerdansen. Door de jaren heen heeft bij 
The Black Longhorn altijd het accent op 
het echte COUNTRY gelegen. Dat is en 
blijft hun handelsmerk. 
Countryclub The Black Longhorn treedt 
op van 19.30 uur tot 21.30 uur en de zaal 
is open vanaf 19.00 uur.
De entree voor deze avond bedraag 
€ 5,00 inclusief een kop koffie en con-
sumptie. 
Kaartjes voor deze avond zijn te koop op 
woensdag 5 en 12 oktober en donderdag 
6 en 13 oktober in ’t Trefpunt van 9.30 uur 
– 11.00 uur of op de avond zelf bij binnen-
komst.
’t Trefpunt is gelegen in Zonnetij aan de 
Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel. 
Iedereen is van harte welkom.

Seniorenwandeling 
naar de Biezen

Aanstaande donderdag 6 oktober gaat 
de Aarlese seniorenvereniging weer wan-
delen. Dit keer voert de wandeling door 
natuurgebied De Biezen. De wande-
ling voert vooral langs smalle kronkelige 
paadjes. Er hangt hier vaak een mystieke 
sfeer, zeker in de herfst met zijn typische 
geuren en kleuren. De Biezen is vooral 
bekend vanwege zijn paddenstoelen 
zoals de kostgangersboleet, zeldzame 
en minder zeldzame varens en talloze 
soorten mossen. Maar het gebied her-
bergt ook zeldzamere vogelsoorten zoals 
de kleine bonte specht. Tegenwoordig tref 
je hier en daar ook sporen van het wild 
zwijn aan, die hier regelmatig zijn kostje 
bij elkaar komt scharrelen. Het zwijn zelf 
zul je niet zo gauw waarnemen, daar is ie 
te schuchter voor. De wandelaars wordt 
aangeraden waterdichte schoenen te 
dragen, want het kan hier en daar wat 
drassig zijn. De wandeling start om 9.30 
uur bij de Brabantse Kluis.
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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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3x Brabantskampioen voor 
jeugd sint Margaretha gilde

Boxmeer.
Afgelopen zondag 18 september  was het 
federatie toernooi bij het Heilig Bloeds-
gilde te Boxmeer.
Hiervoor hadden zich 9 jeugdleden en 2 
volwassen gildebroeders opgegeven.
Het was alweer een tijdje geleden dat de 
tamboers en vendeliers aan wedstrijden 
hadden mee gedaan .
De gilden dag in Vlierden is tot 2 keer  toe 
afgelast, en die wedstrijden gaan dit jaar 
niet meer door.
Al die tijd werd er toch flink geoefend met 
het trommen en vendelen , en de tijd was 
er voor om dit te laten zien op een toer-
nooi .
Teun Gijsbers  haalde voor de 2e maal 
op rij een eerste prijs met het individueel  
trommen  , en mag zich Brabants kam-
pioen noemen .
Pieter Smulders haalde met het vendelen 
een eerste prijs in de leeftijd 13 tot 15 jaar 
, en mag zich ook Brabants kampioen 
noemen .
Met het groepsvendelen haalden de vol-
gende jeugd ook een eerste prijs, Pieter 
Smulders – Tim Van Stiphout- Niels Van 
Stiphout – en Dirk Gijsbers, en ook zij 
mogen zich Brabants kampioen noemen.
Ed Vincent haalde in de ereklasse met 

het individueel  trommen een verdienste-
lijke 2e prijs , en mag zich reserve kam-
pioen noemen.
De andere jeugdleden presteerde ook 
goed , maar het kan niet altijd prijs zijn , 
en mee doen is ook belangrijk  en voor de 
toekomst gaat dit zeker nog lukken .
Ook gaan er felicitaties uit naar Ed Vin-
cent de trom instructeur, en Gerard Leen-
ders de vendel instructeur .

Inleveren kopij

Tot uiterlijk 
dinsdagavond 

voor hetverschijnen van 
het volgende nummer op

adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.
redactie@gemeenschapsblad.nl 
verschijningsdata zie pagina 3 
of onze website
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Ensembleconcert 
harmonie De Goede Hoop, 

op zondag 16 oktober

Conferentiecentrum De Couwenbergh 
zal op zondag 16 oktober gonzen van de 
bedrijvigheid en muzikaliteit. Maar liefst 
90 leden van harmonie De Goede Hoop 
zullen deze dag alle ruimtes van het voor-
malige gemeentehuis gebruiken om in 
groepjes in allerlei samenstelling muziek 
te maken. Normaal gesproken musiceren 
de deelnemers met elkaar in een vast or-
kestverband: La Banda, OJO, slagwerk-
groep, Opleidingsorkest of Harmonie-
orkest. Maar voor deze verenigingsdag 
heeft de organisatie alle muzikanten door 
elkaar gemixt en zo’n tien verschillende 
kleinere ensembles samengesteld. In de 
ochtend gaan de groepen beginnen met 
het instuderen van de uiteenlopende mu-
ziekstukken, en vanaf 15:00 uur zullen 
zij hun concertprogramma laten horen 
aan het publiek. Deze optredens zullen 
plaatsvinden in twee verschillende zalen 
in De Couwenbergh en ieder die geïnte-
resseerd is, is van harte welkom om te 
komen luisteren. Op het programma staat 
voor elk wat wils: niet alleen het klassie-
kere ensemblerepertoire, maar ook veel 
eigentijdse en populaire nummers die 
speciaal voor deze dag gearrangeerd zijn. 
Het ensembleconcert heeft een ‘loop-in-
loop-uit’-karakter: tussen de optredens 
door moet de samenstelling op het po-
dium even worden aangepast en dan kan 
ook het publiek makkelijk aanschuiven of 
doorschuiven naar de andere zaal. U kunt 
dus zelf bepalen wat u het liefste wilt be-
luisteren. De Goede Hoop vindt het leuk 
om zich zo eens op een hele andere ma-
nier te kunnen presenteren aan het pu-

bliek en we hopen u dan ook te mogen 
begroeten op zondag 16 oktober 2016, 
vanaf 15:00 uur in De Couwenbergh

Harmonie De Goede Hoop

Filmconcert 
Harmonie De Goede Hoop

Op zaterdag 29 oktober 2016 houdt Har-
monie De Goede Hoop haar filmconcert. 
Dit concert zal plaatsvinden in MFC de 
Dreef, aanvang 20:15u. Het belooft een 
bijzonder concert te worden. Onder lei-
ding van dirigent Martijn Pepels zal de 
Harmonie een heel oeuvre aan filmmuziek 
ten gehore brengen. Dit met begeleiding 
van filmbeelden uit de desbetreffende 
films op groot scherm. Het programma 
bestaat uit populaire werken en is zeer 
divers: van animatie, comedy, slap stick, 
tot actie, romantiek en oorlogsdrama. 
Bovendien zal violiste Angela Neijmeijer 
medewerking verlenen aan dit concert. Zij 
is concertmeester bij het Valkenswaards 
Kamerorkest en zal tijdens dit concert so-
leren op viool in twee fantastische werken: 
Schindler’s List en Por Una Cabeza (uit 
Scent of a woman). Zoals u gewend bent 
van Harmonie De Goede Hoop zal de en-
tourage bij dit concert helemaal passend 
zijn. De toneelzaal van de Dreef zal om-
getoverd worden tot een heuse bioscoop: 
Een donkere zaal met een groot scherm, 
de emmertjes popcorn zullen niet ont-
breken, en u loopt zelfs kans een heuse 
filmacteur tegen het lijf te lopen. Kortom: 
een gezellig avondje “naar de film”, dat u 
niet mag missen. Entreekaarten voor dit 
concert kosten 5 euro en zijn vanaf 6 ok-
tober verkrijgbaar bij Snoeperij Jantje en 
Café Bij van Dijk. We hopen u te verwel-
komen op ons geweldige filmconcert.
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OKTOBERFEST AARLE RIXTEL
 

Vrijdag 7 oktober: CÄPT’N KLUG & DIE ZWERGSTEIRER
Die PARTYHOSEN UND DJ TOOB
Tent open vanaf 19:00 uur, entree € 10,-

Zaterdag 8 oktober: CÄPT’N KLUG & DIE ZWERGSTEIRER
Die PARTYHOSEN UND DJ TOOB

UITVERKOCHT 8 oktober UITVERKOCHT

Oktoberfest Aarle Rixtel
KAARTEN VRIJDAG VERKRIJGBAAR VIA:

Van den Heuvel Groente & Fruit Aarle Rixtel,
Bakkerij van Brug Aarle Rixtel,
D.I.O. Drogist Mark Lieshout,

Bloemenatelier De 4 Seizoenen Beek en Donk
Houtse Bazar Helmond en

mail@oktoberfest-aarle-rixtel.nl
Ben er snel bij want…..VOL=VOL

Groepen vanaf 10 personen kunnen een tafel reserveren
Meer info:

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl
GRAAG AANGEPASTE KLEDIJ
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Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

• hypotheken

• pensioenen

• verzekeringen

• sparen

bekend terre in . . .

De Tempelier 3 • 5735 JG  Aarle-Rixtel

0492-383887 • 06 -21 1 10843

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl

Bijzondere lezing bij Aarlese 
Heemkundekring

Op dinsdag  4 oktober om 20.00 uur zal 
– onder auspiciën  de Aarlese heemkun-
dekring - in  conferentiecentrum De Cou-
wenbergh een lezing worden gegeven 
door Arnold -Jan Bijsterveld, hoogleraar 
Cultuur aan de Katholieke universiteit te 
Tilburg met als titel:
“Hier was Bertram. Zoektocht naar een 
verloren leven”
Op zoek naar de geschiedenis van mijn 
eigen huis stuitte Arnold op de dramati-
sche geschiedenis van een Joodse fa-
milie en een zoon die is vermoord in Aus-
chwitz.
In zijn lezing doet hij verslag van zijn zoek-
tocht naar Bertram Polak(1918-1942) en 
zijn nabestaanden.

Langs allerlei wegen kwamen steeds 
meer puzzelstukjes boven water in de 
vorm van documenten, foto’s en bo-
venal persoonlijke herinneringen. Uitein-
delijk kwamen dertig familieleden uit de 
Verenigde Staten, Israël en Nederland 
samen in Tilburg om de herinnering een 
plek te geven in de vorm van een struikel-
steen voor het ouderlijk huis van Bertram.
In zijn lezing en de aansluitende film, ge-
maakt door de Stichting Verhalis, volgen 
we de zoektocht van Arnold  en proberen 
we vast te stellen wat het betekent als ie-
mand op - in de woorden van Daniel Men-
delsohn - geconfronteerd met de enor-
miteit van alles wat er is en alles wat er 
ooit is geweest, de beslissing neemt om 
nog EEN keer terug te gaan, een tijdje te 
wroeten in het puin van het verleden en 
niet alleen te zien wat er verloren is ge-
gaan, maar ook wat er nog te vinden is.
De lezing begint om 20.00 uur. Niet-leden 
betalen een kleine bijdrage van 2,20 euro. 
Leden zijn gratis welkom.
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Twee onderzoeken; misschien 
wordt ook om úw menig ge-

vraagd

Komende weken lopen er twee grotere 
onderzoeken waar ook bij inwoners van 
Laarbeek naar hun mening wordt ge-
vraagd. Een onderzoek wordt gedaan 
door de Peel6.1, dat gaat over de kwa-
liteit van huishoudelijke ondersteuning 
vanuit de Wmo. Het ander onderzoek 
is het Gezondheidsonderzoek 2016 dat 
door de GGD wordt uitgevoerd.

Steekproef kwaliteit huishoudelijke 
ondersteuning
Als samenwerkende gemeenten uit de 
Peel6.1 willen we onderzoeken of onze 
cliënten de ondersteuning krijgen die is 
afgesproken. We vinden het daarbij heel 
belangrijk dat de ondersteuning goed van 
kwaliteit is. Daarom worden in oktober en 
november 400 mensen thuis bezocht voor 
een kwaliteitsmeting. Een medewerker 
controleert dan of de huishoudelijke on-
dersteuning wordt uitgevoerd zoals afge-
sproken in het ondersteuningsplan. 
Als het goed is, heeft iedereen die huis-
houdelijke ondersteuning vanuit de Wmo 
ontvangt, een brief thuis gekregen met 
meer uitleg over het onderzoek. Uit die 
groep mensen die de brief ontvangen 
hebben, worden 400 personen geselec-
teerd voor het onderzoek. Als u daarbij 
hoort, wordt er vooraf contact met u opge-
nomen. Deelnemen aan het onderzoek is 
niet verplicht. We hopen natuurlijk wel dat 
er zoveel mogelijk mensen meedoen, dat 
helpt de kwaliteit van de ondersteuning te 
verbeteren.

Gezondheidsonderzoek 2016
Ruim 50.000 inwoners van 19 jaar en 

ouder hebben afgelopen week een brief 
thuis gekregen van de GGD. Daarin stond 
een uitnodiging om online een vragenlijst 
in te vullen. De vragen gaan onder an-
dere over gezondheid, manier van leven, 
woonomgeving en zorg- en welzijnsvoor-
zieningen. De GGD Brabant-Zuidoost 
voert dit onderzoek iedere vier jaar uit in 
opdracht van de 21 gemeenten in Zuid-
oost Brabant. 
De resultaten van het onderzoek geven 
inzicht in de mening van onze inwo-
ners over hun gezondheid en zaken die 
daarmee samenhangen, zoals de woon-
omgeving, zorg en voorzieningen. Deze 
gegevens gebruikt de gemeente om via 
beleid en activiteiten de gezondheid en 
het welzijn van inwoners te verbeteren. 
Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij 
wat mensen nodig hebben om zo goed 
mogelijk mee te kunnen blijven doen aan 
de samenleving? Of zijn er veranderingen 
vergeleken met eerdere onderzoeken? 
De mensen die een uitnodiging ont-
vangen, zijn willekeurig gekozen uit de 
gemeentelijke Basisregistratie Personen. 
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. 
Alleen mensen die een persoonlijke uit-
nodiging hebben ontvangen kunnen mee-
doen.

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
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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. 
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 27 september is de camper te vinden 
bij Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het Oktoberfest is een ge-
deelte van de Goossensstraat tussen de 
Wilhelminalaan en de Haffmansstraat in 
Aarle-Rixtel afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. Deze maatregel 
geldt van 7 oktober 2016, 10.00 uur tot 9 
oktober 2016, 15.00 uur. 

AAN DE WIELEN
Na de zeer geslaagde slotweken van het 
zomerseizoen is onze vereniging al weer 
bezig met de voorbereidingen voor het 
winterseizoen 2016-2017. De wintercom-
missie heeft het programma in grote lijnen 
klaar, maar er wordt nog aan de finesses 
gewerkt. De fysio-fitness avonden staan 
op punt van beginnen en de eerste joker- 
en rikavond start op 11 oktober in de Cou-
wenbergh. Tot en met maart worden deze 
gehouden op elke tweede dinsdag van 
de maand. Verdere data die vast staan 
zijn de officiële veldtoertochten op 13 no-
vember en 8 januari en ook rijden we re-
gelmatig veldtoertochten in clubverband. 
Daarover en over onze kalender voor vier 
crossen en de Koppelcross krijgt u vol-
gende keer meer informatie. Natuurlijk 
wordt de Kerstspeurtocht weer gehouden 
op 26-12.
Afd. publ.

Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 21 %

1/1 pagina:  € 50,=     
1/2 pagina: € 26,50    

1/3 pagina:€ 19,=  

Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=

Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie zullen worden doorberekend.

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 
Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar 
van Griensven, 
Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293
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Met enige argwaan bekijk ik de ontwikke-
lingen bij de Julianabrug in Helmond. Ze 
smeren de tandwielen, een paar nieuwe 
draadjes en lampjes, controle van de 
mechaniek en nog wat onduidelijke werk-
zaamheden voor de somma van welge-
teld, ja, U leest het goed, honderdduizend 
euro. Kan iets hoger uitvallen als er nog 
een likje verf op moet. Of tie nog wel open 
wil, is de vraag. Voor wie dan wel. Jawel, 
voor de Goedheiligman hemzelf en nog 
een pannenkoekboot vol. Dat zeggen ze. 
Maar dat geloof ik niet. Hij zal er wel door 
mogen ergens in november. Er zit meer 
achter. We kennen de geschiedenis van 
de brug en de kanaal. Politiek van de 
lange adem en dadelijk een lange neus 
naar Laarbeek. Want als de grote brug 
open kan, dan moet de kleine bij ons dat 
zeker kunnen. Mensch let op Uw saeck, 
zou ik hardop willen roepen. Op Onze 
Lieve Heer hebben we niet goed op-
gelet. Verplaats je in de gedachten van 
een figuur met een potje verf, deze keer 
zwart, die midden in de nacht doodleuk 
staat te schilderen op de hoek van de 
Helmondseweg en de Bosscheweg.Dan 
verdien je de titel zwartwerker. Wat gaat 
er om in de hersenen van  deze persoon. 
Gewoon een vandaal, spontane actie of 

uitgedaagd door vrienden. Een eenzame 
wolf met een persoonlijke actie tegen 
kruisbeelden. Iemand met een antipathie 
tegen wit. Mogelijk een leerling-schilder 
op zoek naar werk. Zoek het maar uit, 
zou ik tegen de buurtbrigges willen 
zeggen. Het siert deze amateur-schilder 
dat hij nog een poging doet om het wat 
fatsoenlijk te laten lijken en verder niets 
kapot maakt. Wim van Dijk kan het beter, 
tenminste de vorige keer toen het rood/
blauw was. Dat deed hij heel fanatiek, 
vooral het rood. En Laarbeek werd weer 
op de kaart gezet door de wedstrijd 
groenste dorp van Nederland te winnen. 
Een fraaie prestatie dat mag gerust ge-
zegd worden. We hebben met eigen ogen 
gezien dat er eigenlijk wel mooie plekjes 
zijn ontstaan, ook in ons dorp. Het pro-
ject Kleur voor de deur heeft er misschien 
ook een rol in gespeeld. Het groene is er 
intussen wel een beetje af gegaan, maar 
daar kunnen wij niets aan doen. Terwijl 
we nog napraten over de natte zooi in 
het voorjaar, is de natuur na de gloeiende 
septembermaand weer behoorlijk aan 
het opdrogen.  In Nederland is er altijd 
wat te doen over het weer .We sukkelen 
we de herfst in en bij de eerste de beste 
storm krijgen we weer code geel voor de 
kiezen. En bij de eerste sneeuwbui lijkt 
ons hele land van slag, zo’n chaos kan 
het worden. Maar ik loop op de weers-
verwachtingen vooruit, eerst nog even 
genieten van de herfstmaand oktober die 
hopelijk een paddenstoelenpracht in onze 
bossen zal opleveren. In de dierenwereld 
beweegt zich weer veel richting zuiden. 
Opvallend was de verzameling kieviten 
die  wekenlang tussen de chrysanten 
van Pieter Verschure zat. Het leek wel 
of ze zich daar een beetje schuilhielden. 
Een beetje compensatie voor de slechte 
broedresultaten in onze omgeving. Of het 
moet zijn dat er geweldig dikke en lekkere 
pieren te vinden waren. In mijn tuin zijn 
de laatste vogels uitgevlogen. Een paar 
Turkse tortels bouwden in augustus een 

De Meikever
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nest in de vijgenboom. Het woord nest is 
wat overdreven want er werden hooguit 
twintig takjes op een hoopje gelegd en 
daar zaten vanaf begin september twee 
jongen te wiebelen en die hebben het vol-
gehouden tot vorige week. Hun nekken 
werden steeds langer en nieuwsgie-
rige ogen volgden de mensen onder de 
boom. Bij mij hebben ze ongestoord en 
in vrede kunnen leven. Dat kunnen niet 
alle Turkse tortels zeggen. Ze komen nog 
regelmatig aan de drinkbak, waar ook de 
oude tortels komen drinken. Een veilige 

Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel bestaat 
40 jaar en organiseert daarom meerdere 
activiteiten in haar jubileumjaar. 
Op 19 oktober staat een Workshop Herfststukje 
maken op de agenda. 

 

40 jaar 1977-2017  

tuin is veel waard in de vogelwereld. Ik 
ben benieuwd of ze de komende winter 
samen met de ouden komen foerageren 
in het vogelhuisje. Dat past er maar net 
in. Het geeft mij altijd een bijzonder ge-
voel als ze met hun buikje vol op een tak 
dicht tegen elkaar zitten. Een toonbeeld 
van verdraagzaamheid. Daar kunnen 
veel mensen nog wat van leren.

De meikever.

Op 19 oktober organiseren we voor de creatieve inwoners van 
Aarle-Rixtel een workshop waarin een herfststuk gemaakt gaat 
worden. Onder leiding van Trudy van Heeswijk gaan we met ver-
schillende natuurlijke materialen aan de slag om een mooi stuk te 
maken dat tijdens deze herfst de tafel thuis kan sieren. 

De workshop vindt plaats bij De Dreef, we starten om 19.30u. De 
kosten bedragen €15,00 p.p. inclusief een kopje koffie/thee en 
cake. Inschrijven kan tot 12 oktober via info@dorpsfeesten.info of 
0611022852 (secretaris Karin Appeldoorn) onder vermelding van 
je naam en adres. Ook kan onderstaande opgavestrookje ingevuld 
worden en in de bus worden gedaan op Het Klavier 39. Het maxi-
male aantal deelnemers bedraagt 30. De kosten kunnen ter plekke 
voldaan worden.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opgavestrook

Ja, ik wil graag deelnemen aan de workshop herfststukje maken op 19 oktober. 

Naam:______________________________________________________________

Adres:_____________________________________________________________

Inleveren op Het Klavier 39
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I oktober Receptie tamboerkorps
In café van den Heuvel  te Aarle-Rixtel 
was het vrijdagavond gezellig druk toen 
daar het tamboerkorps van harmonie 
“De Goede Hoop” recipieerde in verband 
met de te St. Oedenrode behaalde suc-
cessen: 1e prijs met promotie naar de 1e 
afdeling. Voor instructeur K. v. Deurzen is 
wel duidelijk gebleken dat de prestaties 
van zijn korps te Aarle-Rixtel wel gewaar-
deerd worden. Ook de tamboer maitre 
mejuffrouw van den Broek, die de 1e prijs 
won, mocht veel felicitaties in ontvangst 
nemen. Vele plaatselijke verenigingen, 
buurtschappen en particulieren toonden 
hun belangstelling, welke dikwijls onder-
streept werd met de aanbieding van een 
geschenk onder couvert. Namens het ge-
meentebestuur, waarvan burgemeester 
Janssens verhinderd was, kwamen de 
wethouders Ebben en van den Berk met 
secretaris van Zutphen gelukwensen, 
waarbij wethouder Ebben onder meer 
zei:”In de beroerdste tijd voor de har-
monie werd het tamboerkorps opgericht. 
Dankzij het doorzettingsvermogen van 
mensen als Karel van Deurzen, kon een 
succes als zondag behaald worden. Het 
gemeentebestuur, zoals gebleken is uit 
de verstrekte voorschotten en leningen, 
staat op goede voet met de harmonie. Nu 
is de harmonie bezig met een actie voor 
nieuwe uniformen en dank zij de activiteit 
van de commissarissen heeft deze actie 
al f 8400 opgeleverd van de f 16.000, 
die nodig zijn. Het gemeentebestuur zal 
doen wat het kan om deze actie te doen 
slagen. Ik zeg niet dat wij de nog ontbre-
kende f 8000 zullen bijpassen, maar het 
wordt zachtjesaan tijd dat het bestuur van 
harmonie “De Goede Hoop” eens met het 
gemeentebestuur komt praten”. Voorzitter 
Prinsen haastte zich uiteraard te verze-
keren dat het bestuur over een dergelijk 
gesprek geen gras zal laten groeien.

4 oktober Handboogschutterij
In het kader van het van Ganzewinkel 
toernooi leed “De Eendracht” zaterdag-
middag haar eerste nederlaag tegen “De 
Volharding” uit Lierop. Deze4 behaalde 
1862 punten, tegen “De Eendracht” 1833 
. De score van de Aarlese schutters was: 
H. Vogels 215,  F. Verhoeven 207, G. v. 
Melis 205, F. Vogels 194, M. Scheepers 
193,  F. v. Beek 175,  Th. De Jong 173, 
W. Lammers 171, H. Vogels 152 en A. 
Nooijen 148.

4 oktober Gilde O.L. Vrouw
Om de inwoners van Aarle-Rixtel te laten 
kennis maken met het gilde wezen, zal op 
een nader te bepalen datum een lezing 
gehouden worden door de heer van de 
Mortel uit Vught. Tijdens deze avond zal 
tevens de heer Noordwijk dia’s vertonen 
van het vorig jaar gehouden kring gilde-
feest.

10 oktober Totowinnaar
Voor de heer A. van Berne te Aarle-Rixtel 
is zondag 9 oktober wel een bijzondere 
dag geworden. Dertien goede uitslagen in 
toto nummer 12. Van Berne poolt bij de 
volleybalclub “Cialfo” Hij was de vierde 
die zich in Den Haag meldde als winnaar.

10 oktober Burgemeester Janssens 
erelid van Nijmeegse studenten korps
Tegen de achtergrond van de eeuwen-
oude abdij van Tongerloo heeft het Nij-
meegse studenten korps “Les chevaliers 
de la volière” tijdens een plechtige aca-
demische zitting het erelidmaatschap 
verleent aan de burgemeester van Aar-
le-Rixtel, de heer E.P.A.M. Janssens. 
Deze installatie, die geschiede, zoals de 
president van het gezelschap, de heer 
R.A.M. Hondelink, het formuleerde, op 
grond van zijn ideële belangstelling en 
materiële hulpvaardigheid in en bij de 
structurering van het gezelschap.

HELMONDS DAGBLAD oktober 1966
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Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

=
mUzieK

cOOL



52

Stichting 
Scootmobielpark 

Laarbeek

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.

Nieuw  e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl

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.

Nieuw  e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl
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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 NL37RABO010.14.95.048
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 

Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar van Griensven, Het 

Klavier 4
Tel 0492 - 383293

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.

Nieuw  e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl
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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 NL37RABO010.14.95.048
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 

Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar van Griensven, Het 

Klavier 4
Tel 0492 - 383293

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.
e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl
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Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

(€ 0,01 per minuut) of kijk op 
www.zorgboog.nl

Voor alle generaties!
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, 
 ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed 
pakket aan diensten in wonen,  welzijn en zorg. Van zwanger-
schaps be geleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot 
 gemaksdiensten,  cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in onze woonzorgcentra bij u in de buurt, in de 
thuiszorgwinkel of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd 
de beste zorg.

Bekijk ook ons digitale magazine Fijn! 
op www.zorgboogmagazine.nl
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