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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: 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: ma t/m do 8:30-23.59u, vr 8:30-19.00u en Za 8.30-14.00 u.De Duivenakker 76,  
 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   23 oktober
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering  m.m.v. het kerkkoor OLVP
 Overleden familie Vergroesen – Ravensloot
 Hans van Brug    (18e sterfdag)
 Thijf van Ganzenwinkel   (par.)
 Overleden ouders Riek en Johan Smulders - Sengers
 Overleden ouders Johanna en Peter Broekmans – Thijssen
 Rien Broekmans - Geenen
 Lauran en Truus Verschure – Cornelissen
 Toon en Henny Derks - Verschure
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 26 oktober
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zondag 30 oktober t/m vrijdag 4 november

Zondag 30 oktober – 31e Zondag door het jaar. 
Voorganger Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v.  de Cantorij
 Toon Engels     (1e sterfdag)
 Overleden ouders de Korte – Verhaar 
 Harry Klomp     (par.)
 Frans en Marieke Raijmakers – Donkers en
 Ger Verschuuren
 Tot welzijn van de parochie
Dinsdag 1 november – Allerheiligen
19.00 uur St. Servatiuskerk in Lieshout – Eucharistieviering voor alle parochianen 
van  de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout
Woensdag 2 november -  Allerzielen
19.00 uur Kerk – Allerzielenviering. 
               Wim van Doren en Jet Verschuren en overleden familie
 Fried van Asten
 Na de viering zullen we gezamenlijk naar het kerkhof gaan om onze   
 overledenen te gedenken.

Overleden
Harrie Theunissen, 76 jaar.

Week van zondag 23 oktober t/m vrijdag 28 oktober
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Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Doopvieringen
De volgende doopviering  in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 11 december .
Het doopgesprek voor deze viering is op dinsdag 1 november om 20.00 uur in de 
pastorie van Aarle-Rixtel, Heinderweg 1. Beide ouders worden verwacht daarbij aan-
wezig te zijn.
U kunt u zich hiervoor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en 
Donk: tel. 0492- 461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl 

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

Allerzielenviering 2016
De speciale Allerzielenviering zoals u gewend bent zal dit jaar hier in onze Kerk 
plaatsvinden op WOENSDAGAVOND 2 november om 19.00 uur.
Wij zullen tijdens deze viering speciaal alle parochianen gedenken die het afgelopen 
jaar van ons zijn heengegaan. Leden van de werkgroep  zullen bij iedere naam die 
voorgelezen wordt een kaars aansteken. Tevens bidden wij dan ook voor al onze 
andere overledenen.
Na de dienst gaan we, bij goed weer, gezamenlijk voor een kort gebed naar het 
kerkhof en kunnen eerder genoemde kaarsen door de families op de graven geplaatst 
worden.
Ook op de andere graven zullen brandende kaarsjes staan. U bent van harte welkom!

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel

Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
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
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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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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Van de redactie.

Ongeveer een jaar geleden deden we 
een oproep aan onze lezers om onze re-
dactie te komen versterken, omdat een 
paar redactieleden voornemens waren 
om met hun werkzaamheden voor het 
Gemeenschapsblad te stoppen. Daar 
kregen we wel enkele reacties op maar 
die hebben niet geleid tot nieuwe vrijwilli-
gers voor de redactie. Destijds kondigden 
wij al aan dat er binnen de huidige re-
dactie stemmen opgingen om op termijn 
met het Gemeenschapsblad te stoppen 
als zich geen nieuwe vrijwilligers zouden 
aanmelden. Drie van de vier redactie-
leden hebben aangegeven definitief met 
hun vrijwilligerswerk te stoppen met in-
gang van het jaar 2017. Dat is de enige 
en belangrijkste reden.
Daarnaast zijn er nog een  aantal zaken 
die zijdelings meespelen. Door het weg-
vallen van  een rubriekschrijver  bestaat 
de inhoud van ons blad voor een groot 
gedeelte uit advertenties. Slechts een be-
perkt aantal verenigingen levert kopij aan. 
Omdat we eenmaal per veertien dagen of 
drie weken uitkomen, kunnen we onmo-
gelijk actueel zijn. De aangeleverde kopij 
is vaak ook terug te lezen op websites 
of andere lokale bladen, zoals de Mooi 
Laarbeekkrant. De lezers krijgen de infor-
matie dikwijls dubbel. De Mooi Laarbeek-
krant verschijnt bovendien elke week en 

beschikt over een uitgebreide redactie en 
een netwerk van correspondenten in de 
diverse kernen.
Door de vergrijzing bij het team vrijwil-
ligers dat de bladen moet vouwen en 
nieten en bij de bezorgers van het blad in 
het dorp,  ontstaan er steeds vaker organi-
satorische problemen en kunnen we niet 
voldoende terugvallen op reserve-vrijwil-
ligers. Een oproep voor meer vrijwilligers 
leverde onvoldoende reacties op.
Al deze zaken hebben ons na langdurig 
en rijp beraad doen besluiten om per 1 
januari 2017 te stoppen met alle werk-
zaamheden en de uitgifte van het Ge-
meenschapsblad Aarle-Rixtel. Na 46 
jaar komt er daardoor een einde aan het 
Gemeenschapsblad en zal de Stichting 
Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel worden 
opgeheven.
Wij beseffen maar al te goed dat dit voor 
veel mensen in Aarle-Rixtel een gemis zal 
zijn maar de omstandigheden laten ons 
geen andere keus. 
Wij danken alle adverteerders die ons ja-
renlang door middel van een advertentie 
in ons blad hebben willen steunen. Verder 
danken  we alle inwoners van Aarle-Rixtel 
die met interesse en belangstelling ons 
blad hebben gelezen.
De redactie.
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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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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Cantique zingt weer!

De laatste keer dat we van ons lieten 
horen ligt alweer een hele tijd achter ons.
Dat gebeurde met Pinksteren, toen nog 
onder leiding van Rob Rassaerts.
We hebben ondertussen afscheid moeten 
nemen van Rob, en zijn op zoek gegaan 
naar een nieuwe muzikale leidsman of 
-vrouw. Die hebben we gevonden in de 
persoon van Poul van Rooij uit Venlo.
Daarmee zijn we enthousiast aan een 
nieuw seizoen begonnen. Volgend jaar 
bestaat Cantique 25 jaar en dat zullen we 
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Binnenkort leest u daar meer over in dit 
blad als we op zoek gaan naar oud-leden.
Nieuwe leden zijn ook nog steeds welkom, 
met name bij de sopranen en de bassen 
kunnen we nog versterking gebruiken. 
Kom eens vrijblijvend kijken en luisteren 
als we repeteren op een dinsdagavond in 
de trouwzaal van conferentiecentrum “de 
Couwenbergh”, vanaf 20:30 uur.

Graag tot ziens.

Bestuurswisseling 
Jeu de Boulesclub 

Dû Tie Ut, Aarle-Rixtel.

Tijdens de jaarvergadering donderdag 6 
oktober vond er een bestuurswisseling 
plaats.
Na bijna 18 jaar namen Cor v.d. Berk als 
voorzitter en Jo v.d. Berk als penning-
meester afscheid. 
Ruud de Vries is benoemd als nieuwe 
voorzitter en zijn partner An van Cuijk als 
penningmeester. Ria Bekkers blijft secre-
taris.
Jan Nooijen als bestuurslid was aftredend 
en niet herkiesbaar. Zijn plaats wordt 
overgenomen door Karel Biemans.
Wij wensen allen veel succes.

IVN Laarbeek. 
Oktober

“paddenstoelenmaand”

Als je van herfst houdt, geniet je natuurlijk 
ook van de wind  de geur van de gevallen 
bladeren en de bossen met zijn prachtige 
kleuren en niet te vergeten de padden-
stoelen in al hun kleuren en vormen.
In het IVN. Gebouw “de Bimd” hebben wij 
op 20 okt as. een PowerPoint presentatie 
over paddenstoelen en zwammen en al 
wat daar mee te maken heeft. Er wordt 
een uitleg gegeven over alles wat met 
paddenstoelen te maken heeft. Verder 
hebben wij prachtige beelden van pad-
denstoelen en zwammen die in onze 
eigen omgeving te vinden zijn. 
Deze ongeveer 2 uur durende  lezing 
start om 20.00 uur en wordt verzorgd 
door Hetty Lemmens, Jo Kuijpers en Je-
anne Priems.
Kom gezellig luisteren en kijken de koffie 
is bruin.
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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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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
Kinderboekenweek op Eenbes 

basisschool Brukelum

Het was een geweldige Kinderboeken-
week dit jaar op Eenbes basisschool Bru-
kelum. Het begon met de opening waarbij 
één van de juffen met rollator de Kin-
derboekenweek opende en waarbij elke 
groep een kinderboek kreeg uitgereikt 
namens de OR. Het thema dit jaar was: 
Voor altijd jong.

 

Dat was te zien op Brukelum waar de 
school langzaam werd overgenomen 
door opa’s en oma’s die kwamen voor-
lezen in de groep van hun kleinkind(eren), 
koekjes kwamen maken in de groep van 
hun kleinkind, plaatsnamen in de jury van 
de voorleeswedstrijd. Wat een actieve 
opa’s en oma’s, zij maakten het thema 
van de Kinderboekenweek, Voor altijd 
jong, helemaal waar.
Ook zijn in de Kinderboekenweek twee 
kinderboekenschrijfsters op school langs-
gekomen.
Bianca Mastenbroek kwam in groep 7 
voor een schrijfworkshop. Hierbij deelde 
zij ook veel over haar eigen schrijfproces.

 

In de groepen 1 t/m 4 kwam Inge Dümpel 
voorlezen. De kinderen hebben geluis-
terd naar haar verhaal over Katek een kip 
uit Indonesië.
Verder proefden de kinderen van spek-
koek, leerden een Indonesisch liedje en 
mochten vragen stellen. Het waren leuke 
en leerzame momenten waar zowel kin-
deren als schrijfsters met voldoening op 
terug kijken.

 

 

Ook bijzonder was het bezoek van groep 
8 waarbij kleine groepjes kinderen voor-
lazen bij de buren van Mariëngaarde.
De voorleeswedstrijd was een spannende 
aangelegenheid. Veel kinderen hadden in 
hun eigen groep voorgelezen en hoopten 
tot die gelukkige te horen die in de aula 
van de school voor alle leerlingen mocht 
voorlezen. Uit elke groep werd één leer-
ling gekozen. Uiteindelijk werd Sara 
Jansen (groep 4) gekozen tot winnaar 
van de middenbouw. Puck Strik uit groep 
7 gaat Brukelum vertegenwoordigen tij-
dens de Laarbeekse voorleeswedstrijd.
Puck en Sara, gefeliciteerd!
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Kapsalon Astrid
Dames & heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op

www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307
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Cliëntondersteuning: onder-
steuning bij het regelen van 

passende hulp of zorg 

Als u vragen of problemen heeft op het 
gebied van welzijn, (mantel)zorg, werk & 
in-komen en wonen, dan kunt u terecht bij 
het Team Zorg en Welzijn in uw dorp. Be-
treft het een specifieke jeugdvraag, dan 
kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en 
Gezin. Heeft u een gesprek met één van 
bovenstaande instanties, dan is het be-
langrijk iemand mee te nemen die u kan 
helpen bij het stellen van de juiste vragen 
en het luisteren naar de antwoorden. 
Twee weten en horen immers meer dan 
één. Dat mag een familielid of kennis zijn. 
Kent u niemand die met u mee kan gaan, 
dan kunt u via ViERBINDEN een beroep 
doen op een onafhankelijke cliëntonder-
steuner. 
Waarom een cliëntondersteuner?
Veel mensen vinden het lastig om pre-
cies uit te leggen waar zij tegenaan 
lopen of weten niet waar zij met hun pro-
bleem kunnen aankloppen. Ook vinden 
ze het vaak lastig om alle informatie en 
indrukken uit een gesprek goed te ont-
houden en te begrijpen. Daardoor wordt 
soms niet de hele situatie doorzien en 
is het voor de hulpinstantie ook moei-
lijker om de juiste hulp te organiseren. 
Een cliëntondersteuner kan u helpen in 
het proces van uw hulpaanvraag en het 
vinden van passende hulp of zorg. Dit is 
in eerste instantie fijn voor u als cliënt, 
maar ook degenen die de hulp of zorg 
toewijzen zijn erbij gebaat dat de cliënt 
goed en snel op weg geholpen is. 
Wat doet een cliëntondersteuner?
Een cliëntondersteuner is iemand die 
u bijstaat tijdens de procedure van uw 

aanvraag tot hulp. Hij of zij verheldert 
uw vraag, ondersteunt u met informatie 
en advies en gaat bijvoorbeeld mee naar 
een gesprek met iemand van de ge-
meente. De cliëntondersteuner kan ook 
voor u in overleg treden met instanties. 
Dit alles kortdurend met als doel om een 
zo passend mogelijke oplossing voor uw 
hulpvraag te vinden. 
Waar vind ik een cliëntondersteuner?
In feite mag iedereen die u bijstaat in uw 
zoektocht naar de juist hulp of zorg zich 
cliëntondersteuner noemen. Een cliën-
tondersteuner kan iemand uit uw na-
bije omgeving zijn. Denk aan een fami-
lielid, buur, of goede kennis. De meeste 
mensen worden immers het liefst bijge-
staan door een vertrouwd iemand. Als 
u niemand in uw omgeving kent of juist 
liever wordt bijgestaan door iemand met 
een frisse blik, dan kunt u een beroep 
doen op een onafhankelijke cliëntonder-
steuner via ViERBINDEN. De gemeente 
heeft de wettelijke taak om onafhankelijke 
cliëntondersteuning te organiseren en 
heeft ViERBINDEN de opdracht gegeven 
om de toegang tot de onafhankelijke cli-
entondersteuning te coördineren. 
Wie zijn cliëntondersteuners via ViER-
BINDEN?
Er zijn vrijwillige en beroepsmatige cliën-
tondersteuners. De één is niet per defi-
nitie beter dan de ander. Het gaat om de 
juiste match. U kunt erop rekenen dat alle 
cliëntondersteuners in uw belang han-
delen, deskundig zijn en vertrouwelijk met 
uw situatie omgaan. 
ViERBINDEN is op maandag van 9 tot 11 
uur en op woensdag van 16.00 tot 17.00 
uur bereikbaar voor vragen naar/over on-
afhankelijke cliëntondersteuning via het 
centrale nummer 0492-328800. Uiter-
aard kunnen vragen buiten deze tijden 
via e-mail voorgelegd worden (hbouw-
mans@vierbinden.nl).  ViERBINDEN 
zorgt er voor dat u gekoppeld wordt aan 
een onafhankelijke cliëntondersteuner.
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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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Mooi initiatief in Beek en Donk

Als Dorpsondersteuner hoor en zie je 
veel. Soms niet zo’n prettige of fijne 
dingen maar soms ook dingen waar je 
echt blij van wordt!
Zo hoorde ik van een familie in Beek en 
Donk die nu al twee keer via de Zonne-
bloem Beek en Donk een groepje seni-
oren heeft uitgenodigd voor een verwen-
middag. Een middag, zaterdagmiddag, 

waarbij deze familie een oudere gaat 
ophalen, ze in hun huis haalt , iets lek-
kers kookt en daarna gezellig buurtend 
ook met andere ouderen en met het gezin 
aan tafel gaat. Drie uur later worden de 
ouderen weer netjes naar huis gebracht, 
met een lach op hun gezicht en een lekker 
volle maag.
Dit kan natuurlijk ook voor andere doel-
groepen!!!
Als u denkt, goh dat is ook iets voor mij 
dan mag u gerust met mij als Dorpson-
dersteuner bellen. Ik breng u dan in con-
tact hoe het een ander te organiseren.
hbouwmans@vierbinden.nl 
of 0492-328800.

Dorpsfeesten organiseert een pubquiz ivm het 40-jarig jubileum 
bij cafe van Dijk in de nieuwe zaal!

Op vrijdagavond 4 november organiseert de dorpsfeesten een pubquiz. Wederom 
een activiteit om het 40 jarig jubileum te vieren. Iedereen uit het hele dorp is uitgeno-
digd om zich in te schrijven. Je kunt je opgeven per teams van maximaal 5 personen. 
De kosten zijn 10 euro per team, je krijgt daarvoor een hele leuke quizavond en 5 
gratis consumptiebonnen. Inschrijven kan via info@dorpsfeesten.info of 0611022852 
(secretaris Karin Appeldoorn). Vergeet niet je teamnaam en teamcaptain door te 
geven. Are you a wise guy…?

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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Op een druilige ochtend in oktober liep 
ik keihard tegen de feiten aan. Soms ge-
loof je verhalen die in onze samenleving 
rondzingen niet of denk je in al je opti-
misme, dat kan toch niet waar zijn. Maar 
het was wel waar. Hij lag daar zo dood 
als een pier op de stoep. Tegen het raam 
gevlogen, iets verkeerds gegeten, slacht-
offer van een roofvogel. Nee, hij lag er 
eigenlijk vredig bij, keurig in het zwarte 
pak, alle veren nog intact. Waarschijnlijk 
een slachtoffer van het verschrikkelijk 
Uhuru-virus. Weer een vrolijke lentefluiter 
gesneuveld. Ze vallen met bosjes uit de 
bomen en struiken. Het is dus gewoon 
waar. Een smerig virus, overgebracht 
door onze muggen, lijkt een eind te gaan 
maken aan alle merels. Een van de beste 
fluiters in ons land. In de vroege ochtend 
wekt hij je vanaf het topje van de boom 
of schoorsteen met opgewekte melo-
dietjes. Het mag van mij wat later klinken, 
maar ze weten niet beter. In de zwoele 
schemering doen ze opnieuw hun best 
vanaf een favoriet stekje. Een prachtige 
avondzang weerklinkt van alle kanten, 
want ze willen wel laten weten aan elke 

concurrent dat ze de besten zijn. Midden 
zomer is het plotseling afgelopen met hun 
zang. Niemand weet waarom, maar we 
moeten tot de volgende lente wachten. 
De merel behoort tot een van huiselijke 
vogels in Nederland. In bijna elke heg of 
struik bouwt hij zijn nest en vliegen twee 
of soms drie per seizoen de jongen uit. 
Tijdens de winter zijn het trouwe gasten 
aan de voederplekken in de tuin. Probeer 
geen lekkere bessen, aardbeien, kersen 
of druiven te kweken want ze komen ge-
garandeerd mee-eten en dan worden ze 
soms vervloekt. Ik hoop vurig dat er nog 
een handvol ijzersterke exemplaren over-
blijft, want er sterft al genoeg uit op onze 
wereldbol. Ik ga nog even uitzoeken of 
de aanverwante soorten, zoals de zang-
lijster, ook gevaar lopen. Soms moet je 
als mens de realiteit onder ogen zien. 
Als er al een medicijn tegen het virus 
is, dan is het waarschijnlijk onbegonnen 
werk om alle merels te redden. Café van 
Bracht lijkt wel van de ondergang gered, 
in ieder geval van de jungle die om het 
pand dreigde te ontstaan. We kunnen 
weer binnen, even bellen met Bart en 
dan doet hij de deur open. Dat is het plan 
en in november gaan we meemaken of 
dit werkt. Het zou zomaar kunnen omdat 
het eigenlijk een typisch dorpscafé was 
waarvan we er niet veel meer hebben. Je 
zou kunnen stellen dat er dan ook geen 
behoefte meer aan is, maar daar zijn de 
meningen over verdeeld. Als de kastelein 
de hele avond maar drie klanten aan de 
tap ziet zitten, dan zal het niet lang duren. 
Dankzij het initiatief van onze nieuwe bur-
gervader gaat een kermiscommissie be-
kijken hoe het verder moet met de kermis 
in Aarle-Rixtel. Als de negatieve lijn zich 
doorzet lijkt dit volksfeest gedoemd om 
te verdwijnen. Als gemeenschap neem je 
niet zo maar afscheid van oude volksge-
bruiken, maar soms lopen zaken zo. Als 
je kermisvolk op de been wilt krijgen dan 
moet je met revolutionaire ideeën over de 
brug komen Ik pleit er voor om het 

De Meikever
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matinee-dansen weer in te voeren (even 
bellen met Bart!!!). Een beetje nostalgie 
mag wel dus gooi er maar een paar ac-
cordeons tegenaan met deuntjes uit ver-
vlogen tijden. Boenke-boenke muziek 
horen we al genoeg. Het koningsschieten 
moet voortaan op een plein in het cen-
trum, desnoods elk jaar door de rooi en de 
blauw samen, dat bevordert de doorstro-
ming. Waarschijnlijk schop ik hier tegen 
het zere been, maar ik zeg het toch. Even 
gek denken. Organiseer een wielerkoers 
of voor mijn part een schapen- of paar-
denmarkt. Grotere terrassen met goede 
live-muziek. In ieder geval fatsoenlijke 
kermisattracties voor de jeugd met re-
delijke toegangsprijzen. Geen kermis 
tijdens de schoolvakanties want dan ligt 
meer dan de helft in het buitenland. Als 
ik nog een klinkend idee krijg dan laat ik 
het weten.
De meikever. 

WILT U OOK MEEPRATEN 
OVER  VERKEER

 IN AARLE-RIXTEL?

Woensdag 26 oktober kunt u weer 
meepraten over zaken aangaande ver-
keer in Aarle-Rixtel in de najaarssessie 
2016 van de Werkgroep Verkeer Aar-
le-Rixtel, onderdeel van het Dorpsplat-
form Aarle-Rixtel. De bijeenkomst is 
in De Dreef en begint om 20:00 uur.
De bijeenkomst is het vooroverleg waarin 
iedereen die belangstelling heeft, mee 
kan praten over verkeerssituaties in Aar-
le-Rixtel. Het resultaat van het overleg is een 
lijst die aan de gemeente wordt gestuurd. 
Op dit moment zijn er 24 openstaande 
punten. Wilt u weten welke punten dit 
zijn vraag dan via info@dorpsplatform.
nl het verslag van de laatste bijeen-
komst op. Naar bovenstaand e-mail-

Heemkundekring 
zoekt tuinplanten

Voor de heemtuin bij ons heemhuis/mu-
seum zijn we op zoek naar onderstaande 
tuinplanten. 
Ridderspoor,  Monnikskap,  Akelei,  Ja-
cobsladder, Vrouwenmantel, Onze lieve 
Vrouwe Bedstro, Scharnierplant, IJzer-
hard, Longkruid, Gebroken Hartje, Naald 
van Cleopatra, Kattekruid, Nieskruid, 
Pioenroos, Schildersverdriet, Gevlekte 
Aronskelk, Twaalfgodenkruid, Lucifer-
plant, Zonnehoed, Herfstaster. Lampi-
onplant, Duizendschoon, Dahlia, Iris, 
Gladiool, Passiebloem(klim), Lampen-
poetser, Stokroos, Akelei, Vaste Lupine, 
Margriet, Hemelsleutel
Ook tuinkruiden zijn van harte welkom.
Mensen die ons hieraan kunnen helpen, 
kunnen hiertoe contact opnemen met 
Henk Beniers, telefoon 382763 of Henk 
van Beek 381851

adres kunt u ook nieuwe punten aan-
gaande verkeerssituaties sturen. 
De 2de bijeenkomst, het overleg met ge-
meente, staat gepland voor woensdag 23 
november en is eveneens in De Dreef.
Dus wilt u inspraak hebben over het 
verkeer in Aarle-Rixtel laat dan van u 
horen of kom naar de bijeenkomsten 
van Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel.
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Hoe kom ik aan een (huur)huis 
in Aarle-Rixtel?

Dorpsplatform houdt thema-avond: 
‘Wonen in Aarle-Rixtel’ op 17 oktober

Jongeren in Aarle-Rixtel zoeken een wo-
ning maar kunnen die niet vinden. Komt 
er een huurwoning vrij dan  is het een 
onmogelijke opgave om daarvoor in aan-
merking te komen.
Het toewijzingssysteem dat WoCom han-
teert frustreert de woningzoekenden in 
ons eigen dorp.  Via de website Wooniezie 
kan je inschrijven op deze woning maar 
dat doen tegelijkertijd ook honderden an-
deren en het overgrote deel komt niet uit 
Aarle-Rixtel. Hoe kunnen we de jongeren 
uit Aarle-Rixtel een kleine voorsprong 
geven? 
Deze vraag leggen we voor aan Merian 
Hulshorst van WoCom die op 17 oktober 
in De Dreef in Aarle-Rixtel komt uitleggen 
hoe Wooniezie werkt en hoe je daar mee 
om moet gaan.

Zijn er voldoende 
bouwplekken in Aar-
le-Rixtel? Waar kan 
gebouwd worden 
en wie gaat dat dan 
doen? Allemaal 
vragen waarop de 
gemeente een ant-
woord moet komen 
geven. Joan van 
Wetten komt na-
mens de gemeente 
uitleggen waar nog 
open plekken zijn 
waarop een bestem-
mingsplan voor wo-
ningbouw gelegd 
kan worden. De ge-
meente bouwt zelf 

niet maar laat dit over aan woningbouw-
verenigingen. In Aarle-Rixtel zijn twee or-
ganisaties actief. Het merendeel van de 
huurwoningen is in eigendom bij WoCom 
uit Someren dat enkele jaren geleden 
Woningstichting Laarbeek heeft overge-
nomen. 
Bergopwaarts uit Deurne is actief op lo-
catie Het Klavier aan de Molenstraat. Zij 
kunnen daar nog een woonblok bouwen 
van 22 koopwoningen. De belangstelling 
daarvoor is gering, zo werden er maar 
3 woningen verkocht van de 22 waarop 
Bergopwaarts de bouw heeft uitgesteld. 
Waarom er zo weinig animo voor deze 
koopwoningen is gaat Tom Alders van 
BOW uitleggen. Het Dorpsplatform heeft 
met BOW gesprekken gevoerd om deze 
koopwoningen om te zetten naar sociale 
huurwoningen. BOW  denkt hier serieus 
over na en maandag 17 oktober komen 
ze vertellen of dit een haalbaar plan is.
Momenteel ligt de Woonvisie 2017-2021 
ter visie in het gemeentehuis. Eenieder 
kan zijn of haar mening in de vorm van 
een zienswijze indienen bij de gemeente. 
Dit kan nog tot 17 oktober a.s. Daarna 
wordt het aan de gemeenteraad ter goed-
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Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Als hulp in uw eigen omgeving 
niet voldoende is, kunt u bij ViER-
BINDEN Vrijwilligershulp terecht voor 
- Vervoer
- Klussendienst
- Praktische ondersteuning
- Incidenteel en klein tuinonderhoud
- Mantelzorgondersteuning.
Voor het onderdeel tuinonderhoud zijn 
wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers.                                                                                                                       
Vindt u het fijn om buiten in de tuin te 
werken en wilt u graag vrijwillig iets be-
tekenen voor een ander in uw omgeving? 
Dan bent u van harte welkom als vrijwil-
liger bij ViERBINDEN Vrijwilligershulp
Iedere 2 weken op vrijdag van 19.30-
22.00 uur organiseert Tienerwerk Boe-
merang activiteiten voor tieners uit Beek 
en Donk(10-15 jaar) De activiteiten va-
riëren van een disco avond tot een ex-
tern uitje...kijk maar eens op onze web-
site www.boemerangbeekendonk.nl
Wij zoeken vrijwilligers die helpen 
met het klaarzetten van spullen/ver-
sieren, toezicht houden, bar, mee-
denken over nieuwe activiteiten. Wij ver-
wachten van je dat je je kan verplaatsen 
in de jeugd en leuk mee kan doen.

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 dag van dorp naar dorp in Laarbeek. 
De Supermarkt gaat iedere donderdag 
rijden vanaf 8.30u tot ongeveer 15.00u. 
Wij zijn voor deze Rijdende Super So-
ciaal op zoek naar:
- 2 Gastvrouwen/Gastheren
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 de vacature 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.
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.

keuring aangeboden.  De Woonvisie gaat 
nader in op de woningbehoefte en de de-
mografische ontwikkelingen in Laarbeek. 
Zo is te zien dat de traditionele gezinssa-
menstelling sterk verandert. Laarbeek zal 
tot het jaar 2030 groeien met ca 368 per-
sonen maar toch wordt voorspeld dat er 
bijna 1000 woningen bij moeten komen. 
Hoe dit komt zal Wethouder Frans van 
Zeeland nader toelichten.
Van harte wordt u uitgenodigd om 
maandag a.s. 17 oktober om 19.30 in 

De Dreef in Aarle-Rixtel de nieuwste ont-
wikkelingen op het gebied van ‘Wonen 
in Aarle-Rixtel’ bij te wonen en deel te 
nemen aan de discussies. Aan het begin 
van de avond zal wethouder van Zeeland 
de voorgenomen aanpassingen aan de 
N279, de weg van Veghel naar Asten en 
de mogelijke verbeteringen aan de N615 
tussen Gemert en Eindhoven op Laar-
beeks grondgebied kort toelichten en wat 
zijn de dan de consequenties voor de 
Dorpsstraat in Aarle-Rixtel?
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Persbericht filmcyclus 2016
     
De werkgroep Oudereneducatie, de vier 
gezamenlijke Seniorenverenigingen van 
Laarbeek en Vierbinden organiseren ook 
dit jaar weer een filmcyclus met als thema 
”Liefde tussen droom/ideaal en werkelijk-
heid”.
De meeste mensen ervaren de liefde als 
een uiterst kostbaar, een zeer begerens-
waardig goed. Velen noemen haar het 
mooiste en allerbelangrijkste in het leven, 
het meest waardevolle wat hen in hun 
leven is of kan overkomen. Je zou dan 
ook iedereen toewensen dat de liefde 
voor hem of haar de bron en bedding van 
zijn of haar bestaan was/is en dat een 
leven lang zo blijven mag.
Maar de liefde tussen mensen kan door 
wat er allemaal in het leven kan gebeuren, 
zwaar onder druk komen te staan. Soms 
wordt dat veroorzaakt door het doen of 
handelen van de betrokkenen zelf, of 
door het nalaten of veronachtzamen van 
wat nodig is om het vuur brandend te 
houden. Maar vaak ook zijn omstandig-
heden buiten hen de oorzaak van een 
crisis, breuk en/of verwijdering. De films 
van deze reeks confronteren ons met de 
kwetsbaarheid en breukgevoeligheid van 
de liefde, maar laten ook de (vaak moei-
zame) worsteling zien om haar trouw te 
blijven. Want wanneer kunnen we zeggen 
dat we het geluk van de liefde ten volle 
gerealiseerd en bereikt hebben?
De cyclus bestaat uit een 4-tal films:
Film 1  The Notebook  op dinsdag 25 ok-
tober 2016

Film 2  The Broeken Circle Breakdown 
op dinsdag 8 november 2016 

Film 3  45 Years op dinsdag 29 no-
vember 2016

Film 4  Meteora op dinsdag 13 de-
cember 2016 

De filmmiddagen starten steeds om 13.30 
uur en vinden steeds plaats in de filmzaal 
van het Dorpshuis in Lieshout. met een 
korte inleiding door Philip Verdult, tot 
aan zijn pensioen als filosoof werkzaam 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Daarna wordt de film vertoond. Na de 
film is er een korte pauze, gevolgd door 
een interactieve nabespreking o.l.v. Philip 
Verdult. U mag zelf weten of u daarbij 
aanwezig wilt zijn; wel is dit zeer aan te 
bevelen. De middag, inclusief nabespre-
king, duurt tot ongeveer 17.00 uur, alleen 
inleiding, film, koffie/thee tot ongeveer 
16.15 uur.
Door een gezamenlijke inspanning 
kunnen senioren bovengenoemde  serie 
voor € 25,00 bijwonen. Ook is het moge-
lijk om één film voor € 7,00 bij te wonen.
Leden van de seniorenverenigingen 
hebben met de verspreiding van ONS 
een aanmeldformulier ontvangen, andere 
belangstellenden kunnen deze opvragen 
bij het secretariaat van Vierbinden (0492-
328803 of hbouwmans@vierbinden.nl ). 

Fietskijkdag op 19 oktober

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek  or-
ganiseert op woensdag 19 oktober een 
fietskijkdag. Fietsen die in Laarbeek ge-
vonden zijn of gestolen fietsen, worden 
bij de gemeentewerf in Lieshout bewaard. 
Mensen die hun fiets missen, kunnen 
komen kijken of hun verdwenen fiets 
daar bij staat. U kunt dan tussen 13.00 
en 15.00 uur naar de gemeentewerf Laar-
beek aan de Stater 4 in Lieshout komen. U 
moet kunnen aantonen dat u de eigenaar 
van de fiets bent. Dit kan door middel van 
een aankoopbewijs, een reservesleutel 
of een gedetailleerde beschrijving van de 
kenmerken van de fiets. Neem een geldig 
legitimatiebewijs mee. 
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Dick de Graaf New Quartet bij 
Wim Beeren Jazz Society op 

woensdag 19 oktober

De seizoensopening van Wim Beeren 
Jazz Society zal op woensdag 19 oktober 
worden verzorgd door tenorsaxofoongi-
gant Dick de Graaf met zijn New Quartet, 
in de vertrouwde omgeving van zaal Van 
Bracht, Kerkstraat 9 in Aarle-Rixtel.
Saxofonist Dick de Graaf en bassist 
Stefan Lievestro vormen de spil van dit 
quartet waarin deze twee imposante jaz-
zmusici de samenwerking aangaan met 
twee van de meest talentvolle jonge mu-
sici van vandaag: pianist Loran Witteveen 
en drummer Jimmi Hueting.  
Op het repertoire staan stukken van 
Dick de Graaf waarin hij zich heeft laten 
inspireren door de vogels rond zijn huis 
en door de klassieke componisten Bela 
Bartok, Olivier Messiaen en Peter Schat. 
In het voorjaar van 2017 zal dit project 
BIRD BUZZ op CD worden uitgebracht.
Dick behoort tot de eerste generatie jaz-
zmusici die afstudeerden aan het Rotter-
dams Conservatorium. Al vanaf zijn stu-
dietijd aan de jazzafdeling van Codarts 
was hij met zijn geheel eigen geluid een 
gewaardeerde gast op de Nederlandse 
en wereldwijde jazzpodia. De laatste 

jaren viel hij met name op door zijn eclec-
tische aanpak als saxofonist, componist 
en bandleider. Muziek van zijn favorieten 
Jimi Hendrix, Franz Schubert, Bela Bartok 
en J.S. Bach vertaalde hij overtuigend 
naar moderne jazz met een Europese 
signatuur. Dick de Graaf is te beluisteren 
op meer dan 25 CD’s waarvan 6 op zijn 
eigen label Soundroots Records.
Stefan Lievestro studeerde aan de con-
servatoria van Arnhem en Hilversum. 
In 2005 won hij de prestigieuze Deloitte 
Jazz Award en in 2007 was hij program-
meur van het Festival Jazz International 
Rotterdam. Behalve een virtuoze contra-
bassist is hij ook een gewaardeerde com-
ponist, bandleider en CD producent. 
Wij hopen weer vele Aarlenaren te mogen 
begroeten op onze maandelijkse jaz-
zavonden!
Aanvang 20.30 uur, entree slechts € 10,-
Graag tot ziens bij Van Bracht op 19 ok-
tober!
www.wimbeerenjazzsociety.nl 
www.dickdegraaf.com

Kerstworkshops
Op 21 en 22 oktober van 10.00-16.00 uur, 
herfstdecoraties, o.a. kransen te koop. 
Gebruik van hortensia’s, vijgen en malus-
appels.
Aanmelden Kerstworkshops is weer mo-
gelijk, zie Schikmetgroen.nl 
Dorien Pulles, Clovishof 30, Aarle-Rixtel, 
0651497252

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...
reacties via sprengerspaul@gmail.com of 
0648691934

Klokje                                               
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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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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

De Eendracht Aarle-Rixtel heeft deelge-
nomen aan het toernooi van Houts-Wel-
varen.
Donderdag  6 oktober heeft De Een-
dracht uit Aarle-Rixtel  deelgenomen aan 
het   toernooi van  Houts Welvaren te 
Mierlo-Hout .  De Eendracht  was  met 7 
schutters  aanwezig.   
Voorafgaand aan de wedstrijd moest ie-
dereen  de score opgeven die hij dacht te 
gaan schieten.
Alle schutters dachten in goede doen 
te zijn en gaven allemaal een score op 
boven de 200 punten.
En dat is een gemiddelde van 8, dus dat 
zou mooi zijn als alle schutters 8 gemid-
deld of meer zouden gaan schieten.
Helaas is het voor 2 schutters niet ge-
lukt om de 200 punten te halen.  In totaal 
hadden we opgegeven om 1478 punten 
te gaan schieten.  Het zijn er uiteindelijk 
1447 geworden,  een negatief resultaat 
van -31.         
Uitslag van De Eendracht  
1 Frank Schepers 227  
2 Martijn vd Heijden 214

3 Walter Jansen  211
4 Henk Verachter 210
5 Jan v Rooy  203   
6 Arno Donkers  197  
7 Paul v Bakel  185  
De volgende wedstrijd is op zaterdag 29 
oktober,  dan komt de Haagse Rozen-
knop uit Helmond bij ons schieten voor 
het Van Ganzenwinkel toernooi, aanvang  
18:00 uur.  
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Onze wintercommissie heeft het pro-
gramma voor het seizoen 2015-2016 
helemaal klaar. Er staan vier crossen op 
het programma, twee officiële veldtoer-
tochten, een koppelcross in samenwer-
king met de Runnersclub Lieshout en zes 
rik- en jokeravonden. De eerste cross 
wordt gehouden op zondag 23 oktober 
op het parkoers in de Lieshoutse bossen 
nabij d’n Duvelsberg.  De start is om 
10.30 uur en de duur van de wedstrijd be-
draagt 25 minuten en twee rondes. Mocht 
u interesse hebben om mee te doen, laat 
het dan weten aan Maarten de Louw van 
Tank Center Bosscheweg.
Beginnende mountainbikers zijn van 
harte welkom  bij onze recreatieve veld-
toertochten welke wij regelmatig  houden 
op donderdagmiddag en zondagmorgen. 
We rijden dan in groepsverband met aan-
gepaste snelheid , veelal over mooie bin-
nenwegen en goed begaanbare paden. 
Meer informatie kunt u vinden de Aan de 
Wielen site, maar u kunt ook bellen naar 
Rini Daniëls tel. 382340.
De eerste kaartavond werd bij de joke-

raars gewonnen door Truus van Egdom 
en bij de rikkers door Peter Evers. De 
tweede avond is op 8 november.

Natuurlijk volgden we als wielerfan,
het W.K. in de bakoven van Qatar,
blij dat we daar niet zijn geweest,
normaliter is zo’n W.K. een feest,
maar nu was het niet alleen voor ons te 
bar.
Kotsende rensters kwamen over de meet
of vielen onderweg van de fiets,
bevangen door de hitte
op een tijdstip dat ze in warme landen,
‘s middags lekker liggen te pitten.
Langs de talloze hekken,
zagen we bijna alleen lege plekken.
Enkele, ons soms bekende Nederlan-
ders,
veelal getooid in oranje,
zorgden nog voor een beetje sfeer en 
franje.
We keken dit keer dus maar naar TV,
volgen zaterdags de kleinkinderen
op de velden met of zonder rubberkorrels
en pakten bij Nederlands succes,
hier maar enkele borrels.
 
RD

www.twanvanhout.nl
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COUNTRY-ROSE FASHION AND MORE
Wij nodigen u graag uit om eens een kijkje te komen nemen in onze winkel
Sinds september 2016 is onze winkel gevestigd aan de Dorpsstraat 23 te 
Aarle-Rixtel.
In onze kleding en sieraden ziet men de stijlvolle stijlen uit Nederland, Ame-
rika, Frankrijk en Italië terug.
Onze sieraden laten we ontwerpen in Frankrijk maar ook in Amerika alwaar 
diverse artiesten de sieraden met de hand maken, er wordt gebruik ge-
maakt van diverse soorten edelstenen. 
Onze kleding importeren we ook vanuit Amerika, Italië, Frankrijk maar ook 
werken we samen met een Nederlandse ontwerpers.

We verkopen babykleding, kinderkleding, dames en herenkleding, 
accessoires en sieraden o.a. van de bekende merken  Le Chic, 
Given, Dutch Dream Design, Guess, Liu Jo .

Kom gerust langs in onze mooie winkel op de Dorpsstraat 23
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00
Ook op afspraak in de avond geopend.

Tel: 0492-380911 of 06-27067239
Team Country-Rose. Dorpsstraat 23. Aarle Rixtel
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Wie is de 
Prins van Ganzegat 

2017?

Op 12 november 2016 is het zover, we 
nemen dan afscheid van Prins Sjonnie en 
Prinses Marianne. Er staan hen nog een 
aantal activiteiten te wachten, namelijk: 
het Jeugdprinsenbal op 6 november 2016 
bij Café Zaal Bij van Dijk en de 11-11 ope-
ning van het carnavalsseizoen samen 
met folkloregroep “Dikke Mik” op de 
kiosk, maar daarna mag Prins Sjonnie de 
scepter dan toch echt gaan overdragen. 
Velen van jullie zijn waarschijnlijk bekend 
met het tv-programma “Wie is de Mol?” 
dat jaarlijks vele miljoenen kijkers trekt. 
In zekere zin is de zoektocht naar de 
nieuwe Prins van Ganzegat vergelijkbaar 
met “Wie is de Mol?”. In het programma 
probeert “de Mol” namelijk de boel te sa-
boteren zodat er zo min mogelijk geld in 
de pot komt. Op slinkse wijze probeert hij 
ervoor te zorgen dat de overige kandi-
daten en het publiek er niet achter komen 
dat hij “de Mol” is. Onze nieuwe Hoogheid 
heeft waarschijnlijk al verschillende capri-
olen uit moeten halen om ook niet ontdekt 
te worden, echter net zoals bij “Wie is 
de Mol?” komen er meer dan voldoende 
hints beschikbaar om er achter te komen 
wie “de Mol” en in dit geval in Ganzegat 
de nieuwe Prins is.
Eerder gaven we al de volgende vier 
hints:
- 1. Hij is een echte Aarlese
- 2. Vur inne keer dan
- 3. Hai kumt dik in de stroat
- 4. Hai kumt van dizze kant van ut ka-
naal
Deze keer voegen we daar maar liefst 
drie hints aan toe:
- 5. Kent Ale op zijn duimpje

- 6. In oktober altijd druk
- 7. Regelmatig in ut buitenland
Om het u nog wat makkelijker te maken 
om de nieuwe Prins van Ganzegat te 
ontmaskeren geven wij u hierbij een lijst 
met 22 namen waarvan 1 persoon op 
12 november 2016 als nieuwe Prins van 
Ganzegat naar buiten zal komen op het 
bordes van de Couwenbergh:

Chris van Laarhoven, Celio van Gerwen, 
Jelle de Jongh, Richard Kerste, Hans Ver-
bakel, Thijs Engels, Rob Boetzkes, Hans 
Schepers, Maarten Raaijmakers, Sander 
van de Waarsenburg, Jorg Krijnen, Henrie 
van Vijfeijken, Hein van de Laar, Ruud 
van de Weijer, Frans van den Heuvel, 
Jurgen Peters, Stephan Smits, Maurice 
van Falier, Frank Beekmans, Hans van 
de Velden, Paul Geene, Pascal Zwanen.

De discussie in Ganzegat mag met deze 
lijst van namen losbarsten en ook dit jaar 
kunt u weer prinsraden. Hiervoor kunt u 
vanaf heden langs bij de Boerenbond en 
bij Frans van den Heuvel Groente & Fruit 
om de nieuwe Prins te raden à € 1,00 per 
keer waarmee u dus kans maakt om een 
van de twee VIP arrangementen voor een 
van de Ganzekwekavonden te winnen.
De nieuwe Hoogheid zal nog een kleine 
maand het zaakje moeten saboteren 
zodat het publiek er niet achter komt 
dat hij dit jaar “de Mol” van Ganzegat is. 
Echter is de prijs voor de nieuwe Hoog-
heid natuurlijk vele malen mooier, hij krijgt 
tenslotte voor een jaar het regentschap 
over Ganzegat. Een van de beroemdste 
uitspraken uit het programma “Wie is de 
Mol?” is: Trust Nobody!, dit zal de nieuwe 
Prins van Ganzegat eenieder ook nog 
willen doen geloven voor hij zich op za-
terdagavond 12 november 2016 zal ont-
hullen.

Tot snel.
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat
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10 oktober Someren en ASV speelden 
goede wedstrijd: 2-3
Met de 2-2 uitslag van de wedstrijd So-
meren – ASV zullen beide partijen beter 
genoegen kunnen nemen, dan met het 
in mineur uitgevoerde fluitconcert van 
scheidsrechter Verhoeven uit Eindhoven. 
Goed dat de spelers het hoofd koel 
hielden, al werd er een keer dreigend 
naar de kleedkamers gewezen. Beide 
teams pasten zich goed aan aan het 
spiegelgladde veld en juist daarom was 
het zo jammer dat voor elke onschuldige 
schuifpartij gefloten werd. Vanaf de aftrap 
ontstond een snel, enthousiaste strijd, die 
de rond 1000 supporters het druilige weer 
deed vergeten. Na 3 minuten was het al 
raak: van Tuyl schoot raak 1-0. Ondanks 
de vele en snelle aanvallen heen en weer 
bleef het 1-0 tot de rust.In de tweede helft 
trokken de gasten snel van leer en van 
Ganzewinkel maakte gebruik van de wei-
felende Somerse achterhoede de gelijk-
maker in te schieten. Nadat T. Schmitz 
met een goede kopbal de 2-1 op het bord 
had gebracht, maakte een verdediger van 
Someren bij een ongevaarlijke aanval 
van ASV, volledig onnodig hands en van 
Rijdt benutte de strafschop om de partijen 
weer op gelijke voet te brengen.

12 oktober CAV
Voor de leden van de CAV is er donder-
dagavond 13 oktober een feestelijke bij-
eenkomst in de zaal van café van den 
Elzen. Dit naar aanleiding van het feit, 
dat door het bestuur van de NCB voor 
25 jaar terug het pakhuis van de boeren-
bond werd overgedragen aan de CAV, 
waarvan de voorzitter, de heer P. M. Ver-
schuuren, vice voorzitter A. van Tilburg en 
bestuurslid J. van Dommelen gedurende 
de voorbije 25 jaar steeds hun beste 
krachten hebben gegeven.

13 oktober Aanrijding
Woensdagmorgen omstreeks kwart voor 
negen had in de Dorpsstraat te Aar-
le-Rixtel een verkeersongeval plaats. Het 
13 jarig meisje M.S. uit de Akkerstraat 
stak per rijwiel de straat over, toen de 
vrachtwagen, bestuurd door T. uit Bakel 
uit de richting Lieshout naderde. Ondanks 
krachtig remmen en uitwijking naar rechts, 
kon de chauffeur een aanrijding niet voor-
komen. Het meisje,dat werd overgebracht 
naar het ziekenhuis in Helmond, kwam er 
met een lichte hersensschudding, een 
gebroken enkel en een gebroken sleutel-
been af. De fiets werd vernield.

13 oktober Oriëntatierit
Het bestuur van de Aarle-Rixtelse vol-
leybalclub “Cialfo”organiseert zaterdag 
een oriëntatierit voor wielrijders. Er wordt 
in twee categorieën gereden: schoolkin-
deren van 10 tot 14 jaar en jeugd boven 
14 jaar. De inschrijving begint om 1 uur 
bij de Artexsporthal, vanwaar om half 2 
gestart wordt. De jongsten vertrekken het 
eerst voor een rit van ca. 10 km, waarbij 
geen gevaarlijke verkeerspunten voor-
komen. De groteren rijden 15-20 km, 
waarbij zij door de gemeenten |Beek en 
Donk en Bakel komen. Onmiddellijk na 
afloop worden de prijzen uitgereikt, even-
eens bij de Artex hal.

19 oktober Inbraak Gemeentehuis
Dinsdagmorgen werd ontdekt dat er in 
het gemeentehuis te Aarle-Rixtel was 
ingebroken. De dader(s) zijn via de tuin 
aan de achterzijde binnengekomen. Na 
eerst een raampje te hebben ingedrukt 
en de deur te hebben geopend. Er wordt 
een bandrecorder vermist. De rijkspolitie 
heeft de zaak in onderzoek en verzoekt 
iedereen die maandagavond of in de 
nacht van maandag op dinsdag iemand 
gezien heeft, die op verdachte wijze iets 
vervoerde, zich onmiddellijk bij de rijkspo-
litie te melden.
HELMONDS DAGBLAD oktober 1966
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