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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
Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

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

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

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

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

Verschijningsdata: 14-11
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Centraal alarmnummer

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel
Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WOCOM: 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
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout

Week van zondag 6 november t/m 11 november
Zondag 6 november – 32e Zondag door het jaar
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden begunstigers van het OLV Gilde
Hanneke van Berlo
Frans Vogels
Harrie, Miena, Truus en Jo van der Heijden
Cor Verschuuren				(par.)
Jan Peijnenburg				(par.)
Bertha en Wim van Dijk - Swinkels
Voor de vervolgde Christenen in alle Moslimlanden
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 9 november		
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 13 november t/m vrijdag 18 november
Zondag 13 november – 33e Zondag door het jaar
Voorganger Pastoor Verbraeken – Diaken Beks
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering met de Cantorij
Overleden ouders van Asten - van Breugel
Fried van Asten			(par.)
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Overleden ouders Ermens - Schepers
Tot welzijn van onze parochie
11.00 uur Kapel – Doopviering
Doopheer Diaken Hans Beks
Senn Jacobs
Woensdag 16 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Fokje Boonstra, 58 jaar.
Doopvieringen
De volgende doopviering in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 8 januari 2017.
Het doopgesprek voor deze viering is op maandag 6 december om 20.00 uur in de
pastorie van Aarle-Rixtel, Heinderweg 1. Beide ouders worden verwacht daarbij aanwezig te zijn.
U kunt u zich hiervoor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en
Donk: tel. 0492- 461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl
6

Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen over: dopen,
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Tot nader bericht zal de pastorie 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
Gedachteniskruisjes
Beste parochianen,
Bij de begrafenis van een dierbaar lid van uw familie is er een gedachteniskruisje
gemaakt. Als dit kruisje een jaar in onze kerk heeft gehangen zullen de parochiemedewerksters u benaderen met de vraag of u zelf dit kruisje zou willen hebben.
Indien u daarvoor kiest kunt u het tijdens onze openingstijden ophalen in het parochiecentrum, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, tel. 381215.
Wij zijn geopend op donderdag- of vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Indien u hier geen gebruik van wenst te maken, vragen wij u dit even door te geven.
Ook voor de doopdruppels die in onze kerk hangen zult u op dezelfde manier
door ons benaderd worden.

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
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Beek en Donk
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Tel. 0492 - 46 59 42
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Voorlezen op woensdagmiddag
in Bibliotheek Beek en Donk
Kinderen houden van boeken en voorlezen.
Vanaf november gaan we in Bibliotheek
Beek en Donk elke eerste woensdag van
de maand voorlezen. Het voorlezen begint om 15.30 uur.
Voor wie?
Het voorlezen is bedoeld voor kinderen en
hun (groot)ouders. Na het lezen nemen
we de tijd voor een activiteit, zoals zingen
of kleuren. Kom samen met uw (klein)
kind naar de bibliotheek en neem tijdens
het voorlezen de tijd om een tijdschrift te
lezen of boeken uit te zoeken.
Waarom voorlezen?
Voorlezen is leuk, spannend en goed
voor de (taal)ontwikkeling van kinderen.
Door voor te lezen leren kinderen nieuwe
woorden kennen en ontdekken ze hoe
zinnen worden opgebouwd. Daarnaast

helpt voorlezen bij het leren luisteren
en concentreren. Bovendien stimuleert
voorlezen de fantasie. Allemaal zaken
waar kinderen een leven lang plezier van
hebben. Maar bovenal is voorlezen gezellig en plezierig en iets waar kinderen
en ouders samen van kunnen genieten!

LANDELIJKE ATELIERDAGEN
5 EN 6 NOVEMBER
5 en 6 november doe ik mee me de landelijke atelierdagen van 10 tot 17 uur.
U bent van harte welkom mijn werkplaats,
workshop en beelden te komen bekijken.
Op zaterdag zijn er enkele cursisten aktief met de workshop.
Op mijn beelden dit weekend 10 % korting.
Cees Meijer
Bakelseweg 14
5735 SC Aarle-Rixtel

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor uw warme medeleven, uw
aanwezigheid, de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en steun na het verlies
van onze moeder, schoonmoeder, oma en overgroot oma:

Toos van Wetten- van Bussel.
In het bijzonder willen wij nog graag bedanken haar huisartsen Dr. Engels en
Dr. Bunthof, het verzorgende personeel van “Zonnetij” en afdeling Endoscopie
van het Elkerliek ziekenhuis.
Kinderen en al haar klein- en achterkleinkinderen van Wetten.
9

De uitvaart in vertrouwde handen
0492 31 95 33
0493 32 00 27
Beek en Donk
Helmond
Deurne

-

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

www.autoschadeverbakel.nl
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Praktijk
Oleander
van Marjan Gringhuis

Na 13 jaar met mijn gezin in Aarle-Rixtel te
wonen, heb ik, Marjan Gringhuis, ook een
mooie werkplek gevonden in dit mooie
dorp! Ruim 3 jaar is Basicflow gevestigd
in het witte pand aan de Havenweg bij de
brug en sinds afgelopen zomer is Casa
Basicflow ontstaan: een aantal ZZP’ers
biedt vanuit verschillende disciplines de
mogelijkheid om te onthaasten en bewuster te leren leven. Met praktijk Oleander biedt ik energetische therapie aan
met als doel meer uit het hoofd te komen
(uit het ‘moeten’ en drukke gedachten) en
het leven meer te ervaren zoals ze is. Mijn
uitgangspunt daarbij is dat intuïtie, een
zuiver waarnemen zonder sturende gedachten, als een belangrijk kompas werkt
en u helpt keuzes te maken en gezond te
blijven. Door stress en emoties kan het intuïtief waarnemen verstoort raken. Ik help
u graag weer op weg om op uw intuïtie te
vertrouwen en meer in balans te zijn.
Elk levend wezen bestaat uit een energieveld (aura) dat in een stromende be-
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weging is en zichzelf gezond en in balans houdt. Lichamelijke en psychische
klachten ontstaan wanneer de stroming
van de energie moeizamer wordt of juist
te snel gaat. Energetische therapie heeft
als doel de energiestromen weer in balans te brengen: de therapeut stemt zich
met liefdevolle aandacht af op het energieveld en ontvangt intuïtief informatie in
de vorm van beelden, gedachten en gevoelens. Deze informatie helpt om inzicht
te krijgen in de situatie. Door gebruik te
maken van visualisatie (de kracht van gedachten) en helende energieën die via de
handen van de therapeut naar de cliënt
stromen, worden blokkades opgeheven
en de energiestromen weer meer in balans gebracht.
Mijn passie ligt in het liefdevol ontdekken
van de puzzelstukjes die ervoor zorgen
dat het weer gaat stromen en iemand
zich weer meer mens mag voelen. In mijn
zoektocht naar het begrijpen en het willen
helpen van mensen, heb ik eerst psychologie gestudeerd. Om de mens beter te
leren ‘voelen’ heb ik de studie tot healer
en reader gevolgd. Het heeft me thuisgebracht bij mezelf en inspireert me anderen te begeleiden op hun innerlijke reis
naar de balans tussen denken en voelen.
Ons aanbod. Naast persoonlijke coaching kunt u ook terecht voor een
veldscan, een reading van uw energieveld om meer inzicht te krijgen in wie u
bent en waar u staat op uw levenspad.
(Ter kennismaking nu met flinke korting
voor €35,-) Op vrijdagavond in de even
weken kunt u terecht voor een meditatieavond. Voor onthaasting en om meer
in uw innerlijke rust te komen. Daarnaast
worden losse activiteiten georganiseerd,
zoals een spirituele wandeling en een
workshop intuïtief tekenen. Wilt u meer
informatie? Iedere vrijdagochtend van 10
tot 12 uur bent u welkom op het inloopmoment voor een vrije ontmoeting. Meer
informatie vindt u op
www.praktijkoleander.nl of bel naar de
praktijk 06-33027923.
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•Woningstoffering
•Interieurbouw
•Machinale houtbewerking
Dat is thuiskomen!

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

WWW.VANROIJ.COM

Het is en blijft een
kwestie van gunnen...
www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten
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Bericht van:
10 november amusementavond
in ’t Trefpunt
ZONNETIJ Aarle-Rixtel
Orkest DE WANHOOP treedt samen op
met DE KEIEGALMERS
DE WANHOOP is in de loop van 2006
opgericht door een aantal enthousiaste
muzikanten, die naast het serieuze repertoire ook populaire muziek wilde maken.
Het repertoire richt zich op het lichtere
genre en bestaat uit levensliederen, ballades en meezingers. Het orkest heeft een
vaste bezetting van inmiddels 25 leden,
die veelal ook lid zijn van Harmonie DE
GOEDE HOOP uit Aarle-Rixtel. Het
orkest staat onder deskundige en enthousiaste leiding van Hubert Geurts en
verzorgt regelmatig optredens in verzorgingshuizen en bij gelegenheden als
carnaval, MuziektuinPodium -concerten
te Beek en Donk, het jaarlijkse z.g. Kikkerconcert, uitwisselingsconcerten etc.
De wekelijkse repetities vinden plaats op
donderavond in het Conferentiecentrum
De Couwenbergh. Doel daarbij is musiceren naar vermogen en waarbij gezelligheid een niet onbelangrijke bijkomstigheid is. Nieuw van opzet is musiceren
met zang en dit keer voor het eerst met
DE KEIEGALMERS uit Helmond
DE KEIEGALMERS is een zanggroep,
die in de regio grote bekendheid geniet
maar vooral bekend is van haar optreden tijdens het jaarlijkse Keiebijters
Kletstoernooi. De groep bestaat uit: Hans
Carmiggelt,Eugène Plessen,William Verkoelen,Theo Gommans en Lex Coolen
Het optreden van DE WANHOOP met
DE KEIEGALMERS is op donderdag 10
november aanstaande in ’t Trefpunt ,
Heindertweg 87 te Aarle-Rixtel. Aanvang
19.30 uur.
De entree bedraagt € 5,00, dit is inclusief
een kop koffie en een consumptie.
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Kaartjes voor deze avond kunt u kopen in
’t Trefpunt op woensdag 2 en 9 november
en donderdag 3 en 10 november tussen
09.30 en 11.00 uur. Of op de avond zelf.
Iedereen is van harte welkom

Kind of partner met
een eetstoornis?
Ouders van een kind met een eetstoornis delen hun ervaringen elke eerste
woensdag van de maand in Gerwen. Ook
partners van iemand met een eetstoornis
zijn welkom.
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op
2 november en 7 december, van 19.30
-22.00 uur.
Tijdens deze avonden kun je praten met
lotgenoten die jouw verhaal herkennen en
begrijpen. Die niet meteen met een mening komen en je niet veroordelen. Op 2
november zal gastspreker Mariska Poels
van OKE coach ingaan op het thema ‘hoe
kan ik grenzen stellen’? Je krijgt deze
avond tips en handvatten om daarmee
aan de slag te gaan, waarvoor maximaal
10 deelnemers kunnen aanmelden.
Twee moeders met ervaring die weten
hoe hard die steun nodig is, begeleiden
de avond.
Aanmelden kan via stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost Brabant:
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl of 0402118328.
Of kijk op www.zelfhulpnetwerk.nl.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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www.twanvanhout.nl

Kapsalon Astrid
Dames

& heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op
www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307
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Wijnactie
Harmonie De Goede Hoop in
Aarle-Rixtel
Op zaterdag 19 november houdt harmonie De Goede Hoop voor de 5e keer
op rij haar wijnactie in Aarle-Rixtel. Vanaf
13.00 uur ‘s middags kan er bij u aangebeld worden door de leden van de harmonie. De wijnen worden u aangeboden
à 6 euro per fles. De wijnen zijn zorgvuldig geselecteerd in samenwerking met
de drie Laarbeekse harmonieën. Samen
met O&U en St. Caecilia zijn de volgende
wijnen gekocht.
ROOD: Wijngaarden verscholen in het
achterland van Cruzy, een klein wijndorp
gelegen ten westen van Béziers. De CABERNET en de MERLOT, de Bordeauxklassiekers, zorgen hier voor een zwoele
rondeur en mildheid in de afdronk. Heerlijk zacht drinkend rood voor alledag.
BLANC: Les Grès Chardonnay . Een volle
witte wijn uit de Languedoc, goudgeel van
kleur met veel typiciteit door de duidelijke
tonen van brioche en amandelen. Zeer
elegante smaak, zeer zuiver en fris, met
zijn milde zuren is de afdronk rond en
zacht. De wijngaarden zijn omringd door
de ‘Garrigues’, ruige bodems waarop
een stekelig gewas groeit dat zorgt voor
aroma’s als tijm, lavendel, rozemarijn
en brem. Les Grès betekent zandsteen
en verwijst naar de samenstelling van
de bodem. Mooie gastronomische wijn,
prima te combineren met visgerechten,
rijke voorgerechten of milde witvleesgerechten.
BLANC zoet: Voor de liefhebbers van
zoete witte wijn hebben we beslag weten
te leggen op een mooie wijn uit de kelders
van Wijnhandel Van Eijk in Helmond, Sint
Michael Klosterhof, Winzerkrone; kwali-
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teit verzekerd!
De wijnen zijn makkelijk te drinken, maar
ook leuk om cadeau te geven. U steunt
daarmee de harmonie, een vereniging
waarbij de leden het gehele jaar door
voor u klaar staan.

CURSUS EHBO
BIJ KINDEREN
De EHBO-vereniging start woensdag 23
november met een cursus EHBO BIJ
KINDEREN. Iedereen die (jonge) kinderen heeft, die op kinderen past of met
kinderen werkt weet dat een ongelukje in
een klein hoekje zit. Kinderen zijn snel,
doen onverwachte dingen, je hebt ze niet
altijd in de gaten en dan kan het gebeuren
dat er bij een ongeluk(je) paniek uitbreekt:
wat moet je doen?
Tijdens de cursus EHBO bij Kinderen
wordt in vier avonden in theorie en praktijk
geleerd hoe u moet handelen. De cursus
wordt gegeven door een gecertificeerd
docente. Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat.
De cursus start bij voldoende aanmeldingen op woensdag 23 november. De
andere avonden zijn op de woensdagen
30 november, 7 december en 14 december, steeds van 20.00 - 22.30 uur.
De cursus kost 65 euro. Hierin zijn de
kosten van het lesboek, het lesmateriaal,
het verbandmateriaal en de koffie inbegrepen. De cursus wordt gegeven in De
Dreef, Duivenakker 76.
Veel zorgverzekeraars vergoeden de EHBO-cursus. Kijk hiervoor uw zorgpolis na.
Aanmelden kan via
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl of bij
Ans Corbeij, tel. 0492 – 38 15 96.
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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UITSLAG
NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2016
Datum trekking: 24 oktober 2016

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2016.
Loterijvergunning verleend door de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit aan Stichting
SNL/Zonnebloem 8727 d.d. 25 november 2014.

PRIJSNR
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs

LOTNR
0082005
0466420
0996993
0388578
0162628
0674349
1011526
1056342
0619110
0506115
0539735
0946230
0611800

PRIJSBEDRAG
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

PRIJSNR
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

LOTNR
0823745
0410033
0954076
0282470
0823328
0603305
0437359
0210016
0046441
1131326
0909501
0573868

PRIJSBEDRAG
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs
12879
€ 100,00
27e prijs
26431
€ 100,00
28e prijs
53437
€ 100,00
29e prijs
5671
€
50,00
30e prijs
1761
€
50,00
31e prijs
7593
€
50,00
32e prijs
901
€
15,00
33e prijs
765
€
15,00
34e prijs
402
€
15,00
* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.
(onder voorbehoud van typefouten)
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de
trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg
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Wie is de Er zijn reeds 7 hints bij u bekend:
Prins van Ganzegat 2017? - 1. Hij is een echte Aarlese
Het komt nu echt dichtbij voor Prins
Sjonnie en Prinses Marianne, nog minder
dan 2 weken en zij gaan het stokje overdragen aan het nieuwe prinsenpaar.
Zoals eerder vermeld staan er nog 2 activiteiten voor hen op het programma waar
Prins Sjonnie nog als Hoogheid voorop
gaat: het Jeugdprinsenbal op 6 november
2016 bij Café Zaal Bij van Dijk en de
11-11 opening van het carnavalsseizoen
samen met folkloregroep “Dikke Mik” op
de kiosk. Uiteraard bent u bij deze activiteiten van harte uitgenodigd.
In het vorige bericht refereerden wij nog
naar het programma “Wie is de Mol?” en
een van de bekendste uitspraken uit het
programma: Trust Nobody! Een uitspraak
waarmee de nieuwe Hoogheid zijn nieuwe
identiteit als nieuwe Prins van Ganzegat
geheim probeert te houden. Een andere
beroemde uitspraak uit het programma is:
“niets is wat het lijkt”. Deze uitspraak valt
op meerdere manieren te interpreteren,
iets wat vaak ook het geval is met de hints
over de nieuwe Prins van Ganzegat. Toch
proberen wij met de volgende hints het
een en ander aan u duidelijk te maken:
18

- 2. Vur inne keer dan
- 3. Hai kumt dik in de stroat
- 4. Hai kumt van dizze kant van ut kanaal
- 5. Kent Ale op zijn duimpje
- 6. In oktober altijd druk
- 7. Regelmatig in ut buitenland
Ditmaal voegen we er 2 hints aan toe:
- 8. Menig kruis betast
- 9. Zingt net als…
U heeft nu 9 hints ontvangen, hint 10 ontvangt u de donderdag voor de bekendmaking in de uitgave van de MooiLaarbeek krant en de 11e hint zult u net voor
de onthulling op het bordes van de Couwenbergh te horen krijgen. Eerder gaven
wij u al onderstaande 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 Verbakel, Thijs Engels, Rob Boetzkes, Hans
Schepers, Maarten Raaijmakers, Sander
van de Waarsenburg, Jorg Krijnen, Henrie
van Vijfeijken, Hein van de Laar, Ruud

Bericht van:
van de Weijer, Frans van den Heuvel,
Jurgen Peters, Stephan Smits, Maurice
van Falier, Frank Beekmans, Hans van
de Velden, Paul Geene, Pascal Zwanen.
Met deze hints moet het voor iedereen
een eitje zijn om de nieuwe Prins van
Ganzegat te ontmaskeren. Hiervoor kunt
u nog steeds langs bij de Boerenbond en
bij Frans van den Heuvel Groente & Fruit.
Om de nieuwe Prins te raden betaalt u
slechts € 1,00 per keer waarmee u kans
maakt om een van de twee VIP arrangementen voor een van de Ganzekwekavonden te winnen.
Prins Sjonnie mag zoals gezegd nog
even genieten van zijn laatste activiteiten
voordat de nieuwe Prins van Ganzegat
zijn geheim zal onthullen op zaterdagavond 12 november 2016. De onthulling
zal starten om 19:30 op het bordes van
de Couwenbergh. Na de onthulling kan er
kennis gemaakt worden met de nieuwe
Prins in Café Zaal Bij van Dijk vanaf 21:00
tijdens het Prinsenbal welke muzikaal zal
worden opgeluisterd door DJ Jorg.
Tot snel.
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat

Kerst demonstratie bloemist
Wim Sonnemans.
Donderdag 24 november komt Wim Sonnemans om 20.00 uur een demonstratie
kerstbloemschikken geven voor Groei &
Bloei afd. Helmond e.o. in De Fonkel,
Prins Karelstraat 131 te Helmond.
Wim Sonnemans komt uit Someren en is
vijftien jaar geleden besmet geraakt met
het bloemschikvirus toen hij met behulp
van een oud-collega het bruidsboeket
voor zijn eigen trouwerij maakte. Na een
workshop te hebben gevolgd is hij begonnen met themaworkshops te geven
voor bekenden en dit clubje is uitgegroeid
tot een behoorlijke groep cursisten. Ook
weten steeds meer mensen hem te vinden
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voor bruidswerk, grafwerk, demonstraties
en ander bloemwerk zoals het aankleden
van een gehele locatie voor een bruiloft
.
Wim Sonnemans is een echte autodidact
die zich via Groei & Bloei Asten/Someren
steeds meer heeft verdiept in het bloemschikken en ook regelmatig deelneemt
aan bloemschikwedstrijden. Wat hem uitdaagt nieuwe ideeën te ontwikkelen.
Zo werd hij kampioen bij de Nederlandse

Kampioenschappen bloemschikken bij de
semi-profs in 2015 en tweede in 2016.
Hij vindt het prettig om veel met natuurlijke materialen te werken en om ondergronden te maken die een tijdje mee
kunnen en die later met enkele aanpassingen weer een geheel nieuw bloemstuk
worden. Daarnaast vindt hij dat een mooi
bloemstuk niet altijd gemaakt hoeft te
worden met de duurste bloemen.
Tijdens de demonstratie die hij voor ons
verzorgt wil hij, aan de hand van verschillende technieken, laten zien hoe je een
mooie basis maakt voor een bloemstuk
om de bezoekers zo volop ideeën te
geven waarmee ze ook thuis aan de slag
kunnen.
De entree voor deze avond is € 3,- voor
leden van Groei & Bloei en niet leden €6,-.
De zaal gaat open om 19.30 uur.
19

ZHINENG QIGONG
Instructeur: EMILIE KOOLEN
niveau 1 en 2
Binnenkort start er weer een nieuwe cursus Zhineng qigong.
Zhineng is een Chinese bewegingsleer en wordt ook wel genoemd meditatie
in beweging voor de westerse mens. Het is geschikt voor mensen van alle
leeftijden en voor mensen met beperkingen.
Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal vijf personen.
De lessen duren 1½ uur en worden gegeven op donderdagochtend
in Aarle-Rixtel, Lieshoutseweg 1.
Ook worden er op aanvraag workshops en lessen gegeven op een zelfgekozen tijdstip.
De cursus start op donderdagochtend 10 november
Informatie en inschrijving:
m: 0651231817
e-mail: e.j.m.koolen@freeler.nl
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Intocht Sinterklaas
zondag
13 november 2016,
Lieve kinderen,
Natuurlijk komt Sinterklaas en zijn zwarte
pieten ook dit jaar weer naar Aarle-Rixtel!
Wij vinden het een eer om hem welkom
te heten.
Zet vast in je Agenda zondag 13 november 12.30 passantenhaven te Aarle-Rixtel.
Het zou erg fijn zijn als alle kinderen uit
Aarle-Rixtel hem komen begroeten.
Natuurlijk hoopt Sinterklaas ook weer alle
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, toeristen en verdere artiesten en belangstellenden te mogen begroeten.
Na de aankomst van Sinterklaas zal hij
onder begeleiding van zijn pieten, de harmonie en beide gildes, via onderstaande
route, Havenweg, Klokkengietersstraat,
Dorpsstraat, Kannelustweg, Lage Hoeve,
de Maltezer, de Duivenakker, tenslotte

aankomen bij MFC de Dreef.
Zoals elk jaar hebben wij weer een heel
gezellig gratis middagprogramma met diverse optredens voor iedereen.
Na een korte rustpauze voor de Sint is het
de bedoeling het programma in de MFC
de Dreef, te laten starten om 14.00 uur.
Natuurlijk trotseren onze vrijwilligers met
de collectebussen vanaf 5 november het
koude gure weer hopende op een warme
ontvangst, zodat het weer mogelijk is Sinterklaas een warm onthaal te geven in
Aarle-Rixtel,
Tot 13 NOVEMBER 12.30 UUR.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel
www.sinterklaasaarlerixtel.nl
info@sinterklaasaarlerixtel.nl

email redactie@gemeenschapsblad.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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Drukbezochte activiteitendag
bij Scouting Aarle-Rixtel
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Deze constructie, gemaakt van hout en
touw, maakte het mogelijk om je zelf gewichtloos te voelen.
Met de verschillende spellen en raadsels
konden er codes verzameld worden. Hoe
meer codes de kinderen hadden verzameld, hoe hoger ze in de highscores
kwamen te staan. De aanwezige volwassenen waren ook onder de indruk van de
activiteiten die scouting Aarle-Rixtel georganiseerd en gemaakt had.
Scouting Aarle-Rixtel organiseert ieder
jaar deze typische scouting activiteit met
een technisch tintje, maar ook door het
jaar heen verzorgt Scouting een leuke en
uitdagende vrijetijdsbesteding voor alle
leeftijden. Kom gerust eens een keer binnenlopen of kijk voor meer informatie en
foto’s van deze gezellige dag op
www.scoutingaarlerixtel.nl of op Facebook.
De belangstelling op de info avond
wonen,
die het Dorpsplatform ons bood,
was ongekend groot.
Eigenlijk niet zo raar,
dat velen in ons fraaie dorp willen
wonen,
is natuurlijk zonneklaar,
maar hoe krijg je dat nu voor elkaar?
Bouwen, bouwen, bouwen,
vooral voor de jeugd,
anders vertrekken die naar elders
en dat doet ons Aarle geen deugd.
Volgens de Gemeente Laarbeek,
hebben Lieshout en Aarle-Rixtel
nu prioriteit,
maar binnen hoeveel tijd,
is een eerste schop in de grond een feit?
Of mogen we een beroep doen,
op gronden in particulier bezit,
waar het onkruid soms welig tiert,
verkoop het toch voor niet teveel poen!

In het weekend van 14-15-16 oktober was
het JOTA-JOTI bij Scouting Aarle-Rixtel.
Tijdens dit weekend proberen Scouts
over de hele wereld contact met elkaar
te zoeken door middel van het internet
of met behulp van zendapparatuur. Om
te kunnen zenden met andere Scoutinggroepen had Scouting Aarle-Rixtel een
houten toren gebouwd. Naast de mogelijkheid om met andere Scouts te kletsen
via de radio of computer was er ook een
druk bezochte activiteitendag met diverse
uitdagende spellen, opdrachten en puzzels.
Alle kinderen waren erg enthousiast en
probeerden zoveel mogelijk activiteiten te
voltooien. Vooral de virtuele zandbak was
erg in trek. Bij deze zandbak werd er op
het zand een hoogtekaart geprojecteerd
en ook was het mogelijk om het (virtueel)
te laten regenen.
Een andere populaire activiteit was de zo- RD
genaamde anti-zwaartekracht machine.
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onder de 16 jaar mag gratis meedoen.
NTFU-leden kunnen weer inschrijven
middels het Scan en Go-systeem.
Op de ADW-site kunt u uitgebreide inforVELD-TOERTOCHT matie vinden over de route.
AAN DE WIELEN op 13-11 Op 8 november houden wij onze tweede
rik- en jokeravond van het seizoen , aanOp zondag 13 november organiseren wij vang 20.00 uur in de Couwenbergh.
de eerste van twee op de landelijke kalender van de NTFU voorkomende veldtoertocht van het seizoen 2016-2017. Er
is keuze uit de afstanden 35 en 45 km.
Tot uiterlijk dinsdagavond
welke routes geheel uitgepijld zijn. Halvoor hetverschijnen van
verwege de tochten is een pauzeplaats
het volgende nummer op
ingericht waar warme dranken en koek
verstrekt worden. Inschrijven en vertrekken kan men tussen 09.00 en 10.00 adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.
uur vanaf de kantine van ASV’33 aan de
Bakelseweg in Aarle-Rixtel. Het inschrijf- redactie@gemeenschapsblad.nl
geld bedraagt € 3,00 voor NTFU- en KN- verschijningsdata zie pagina 3
WU-leden, anderen betalen € 4,00. Jeugd of onze website

Inleveren kopij

19 November
Wijn en spijs avond in het
teken van wild en wijn.
Grotel 5 5761 RA Bakel
www.grotelshof.nl
info@grotelshof.nl

Activiteiten
en
Feestdagen 2016
Het wild seizoen is weer
begonnen
Wij serveren vanaf dan
Diverse wild gerechten met
bijpassende wijnen
en garnituur.

3-4-5 December,
Sint Nicolaas diner
5 Gangen surprise menu Є 25,55
25 en 26 december
Kerst brunch
Volwassenen Є . 24,50
Kinderen van 4 tot 12 jaar Є .12,50
Kinderen tot 3 jaar Gratis
Kerstdiner a la carte
Of
4 gangen kerst menu Є . 32,50
1 Januari 2017
4 gangen menu
Є . 20,17 alleen op reservering
en per tafel.
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blokfluitervaring - al zeker een voorsprong. Daarom zal de blokfluit een belangrijk onderdeel zijn van de cursus.

Voor kinderen uit groep 4 of 5

Muziekcursus DoReMi
in Aarle-Rixtel

Groepslessen
De kinderen krijgen les in groepjes, waardoor het plezier in het samen muziek
maken wordt gestimuleerd. De cursus
wordt gegeven door Merel Swinkels op
maandagmiddag van 17.00 tot 17.30 uur.
Kosten zijn 95 euro tot aan het einde van
het schooljaar.
Voor aanmelden - liefst vóór 2 november
- of meer informatie kunt u contact opnemen met Heleen van Asten
T 0492-383147
E heleenvanasten@onsbrabantnet.nl

Speciaal voor de allerjongste muzikantjes-in-de-dop geeft Harmonie De
Goede Hoop dit seizoen weer een DoReMi-cursus. Op 7 november gaan de
Ken jij een lokale held?
lessen starten. Het doel van deze cursus
is om kinderen op een speelse manier
kennis te laten maken met muziek. En ze Het is weer mogelijk om kinderen die iets
te laten ontdekken dat je er echt heel veel bijzonders gedaan hebben, te nomineren
voor het Laarbeeks Kinderlintje. Ken jij iekanten mee op kan.
mand tussen de 4 en 12 jaar, die een held
is of zich inzet voor de omgeving, buurt of
Spelenderwijs
Dat is het sleutelwoord in deze DoRe- straat? Meld hem of haar dan aan via het
Mi-cursus. De groep gaat zingen, doet formulier dat je kunt krijgen op school, bij
luisterspelletjes, ze maken zelf liedjes en Stichting Vierbinden en bij de gemeente.
leren al om noten te lezen en over ritme.
Na de eerste paar weken gaan ze ook de
blokfluit en het klokkenspel gebruiken in
de lessen. Zo leren de kinderen met een
instrument om te gaan.

Blokfluit
De blokfluit is bijzonder geschikt als voorloper voor elk ander blaasinstrument. En
ook als voorloper op het basisschool-project Muziek=COOL. Wanneer uw kind
straks op school in groep 6 een écht instrument gaat bespelen heeft het - mét

Hoe werkt het
Als kinderen in de ogen van hun omgeving
iets bijzonders gedaan hebben, kunnen
die in aanmerking komen voor een Kinderlintje. Iets bijzonders,.. dat kan van
alles zijn. Zo kun je kinderen aanmelden
die een heldendaad verricht hebben, bijvoorbeeld door een dier te redden. Maar
ook kinderen die zich inzetten voor hun
omgeving, buurt of straat. Bijvoorbeeld
door elke week boodschappen te doen
voor een zieke of bejaarde, of het winnen
van een sportprijs.
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Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en interim controlling.

 Administratie
 Belastingadvies
 Interimcontroling

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!

Pieter van den Reek

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | info@obresa | www.obresa.nl
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De aanmelding moet gebeuren door een
inwoner van Laarbeek, ondersteund door
twee ‘getuigen’. Zowel volwassenen als
kinderen kunnen iemand nomineren. De
onderscheiding is bedoeld voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar. De aanmeldingen
worden beoordeeld door een jury.
De jury
Uiterlijk 9 november 2016 moeten alle
aanvragen via het aanmeldformulier zijn
ingediend bij de gemeente. Daarna volgt
een besloten bijeenkomst van de jury,
waarin bepaald wordt welke kinderen dat
jaar in aanmerking komen voor deze bijzondere onderscheiding. De jury bestaat
uit leden van de Jeugdgemeenteraad en
burgemeester Frank van der Meijden. Natuurlijk zal het tot op het laatste moment
geheim zijn welke kinderen een Kinderlintje krijgen.
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tijd? Dan kunt u in aanmerking komen
voor onze blijk van waardering. Laarbeek
waardeert haar mantelzorgers.
Als u of uw mantelzorger in aanmerking
komt voor de mantelzorgwaardering kunt
u zich daarvoor aanmelden. De mantelzorgwaardering is dit jaar net als afgelopen jaar een waardebon. U kunt met de
waardebon kiezen uit verschillende aanbiedingen van Laarbeekse ondernemers
en organisaties. Als mantelzorger kiest u
zelf het presentje dat bij u past. Afgelopen
jaar was het in ieder geval een succes
met heel veel leuke reacties. We hopen
dat we u dit jaar weer blij kunnen maken.
Aanmelden: neem dan contact op met
Manita Herregraven bij Stichting Vierbinden via mherregraven@vierbinden.
nl, telefoonnummer 0492 32 88 00. Of
loop even binnen bij het spreekuur van
Vierbinden Vrijwilligershulp op maandag,
woensdag of vrijdag van 9.00 tot 10.30
uur in het Ontmoetingscentrum Beek
en Donk. Op die tijden kunt u daar ook
naartoe bellen via 0492 464 289. Als u
al bij Vierbinden ingeschreven staat als
mantelzorger, hoeft u zich niet nogmaals
aan te melden. Aanmelden kan tot 1 november.

Uitreiking
De Kinderlintjes worden gewoonlijk uitgereikt op de ‘Dag van de rechten van
het kind’ van Unicef. Dit is elk jaar op 20
november. Omdat deze datum dit jaar
op zondag valt is ervoor gekozen om de
uitreiking op 21 november plaats te laten
vinden. Burgemeester Van der Meijden
gaat naar de basisscholen van de winnende kinderen om de Kinderlintjes uit te Voor wie is deze mantelzorgwaardering?
reiken.
Als de mantelzorger:
- onbetaald werkt,
- in eigen tijd zorg verleent,
Laarbeek - voor tenminste 8 uur per week en/of
langer dan 3 maanden zorg verleent aan
waardeert een familielid, buurvrouw, vriend of ieMantelzorgers mand anders in de directe omgeving,
met een waardebon! - zorgt voor een inwoner van de gemeente Laarbeek, de mantelzorger mag
zelf wel buiten de gemeente Laarbeek
Bent u een mantelzorger? Zorgt u voor wonen,
een familielid, buurvrouw, vriend of ie- - is geregistreerd bij Stichting Viermand anders in uw directe omgeving die binden.
hulpbehoevend is? Doet u dit al voor een
langere tijd, onbetaald en in uw eigen
29
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Gezocht

Wij, de bemanning van de Hr. Ms. Overijssel, D 815 die tijdens de West reis van
de Hr. Ms. Overijssel, D 815 van 14-091971 tot 13-05-1972 aan boord zaten zijn
nog op zoek naar een oud collega n.l. de
toenmalige matroos der eerste klasse
L.W.A.J. van Griensven. ( Louis )
Op de twee bijgaande foto’s uit 1970 en
1971 is hij te zien als de meest linkse persoon.
Zou u ons iets kunnen vertellen over
L.W.A.J. van Griensven zodat wij hem Links Louis van Griensven 1970
kunnen lokaliseren?
Er zijn 223 van de 230 oud bemanningsleden gelokaliseerd.
Onze eerste reünie was op 04-06-2016
en de volgende is op 25-03-2017.
Uw reactie wordt op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,
Laurens H.M. van der Kraats
ex. KPLMACH. aan boord van de Hr. Ms.
Overijssel, D 815
E-mail: laanfema2ju@kpnmail.nl
Louis van Griensven eerste van links

Kosten van de advertenties
Inlichtingen

voor adverteren in het
Gemeenschapsblad
Maria Hagelaar
van Griensven,
Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293

Nog

rs
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n
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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
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schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

• hypotheken
• pensioenen
• verzekeringen
• sparen
b ekend ter re in ...

De Tempelier 3 • 5735 JG Aarle-Rixtel
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Bericht van:

Zaterdag 5 November receptie

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
Kortom meer dan voldoende reden om
deze toppers te bedanken. De receptie
vind plaats op Zaterdag 5 November van
17:30 – 19:00 uur in de kantine op sportpark de Hut
ASV’33 hoopt op een grote opkomst van
jullie allen!!

Zaterdag 5 november biedt ASV’33 een
receptie, als dank aan een aantal mensen
aan die onlangs zijn gestopt en zich jaAlgemene jaarvergadering
renlang hebben ingezet voor onze jeugdleden. ASV’33 organiseert deze receptie
ASV’33
voor Henry Pieloor, Rob de Fockert, Arjen
van den Tillaar, Henk Daniels en Marthie ASV’33 wil hierbij alle leden uitnodigen
van Alem
voor onze 83e jaarvergadering die gehouden wordt op maandag 7 November
Henry Pieloor heeft zich 12 ½ jaar ver- 2016 in de kantine van ASV’33 op ons
schillende functies in het jeugdbestuur sportpark de Hut. Aanvang: 20:00 uur.
bekleed zoals voorzitter jeugd technische Het financieel verslag wordt vooraf aan
commissie en secretaris. Daarnaast heeft de leden ter inzage aangeboden worden
Henry vele activiteiten voor de jeugd ge- in de bestuurskamer op De Hut.
organiseerd.
Arjen van den Tillaar is 12 ½ jaar actief Kijk voor de agenda en het verslag van de
geweest bij de jeugd. Dit deed hij als vorige jaarvergadering op www.asv33.nl
leider/grensrechter, wat hij nu nog steeds
actief doet. In zijn tijd heeft Arjen ook vele Afmeldingen kunnen via e-mail verstuurd
jeugd activiteiten georganiseerd en is hij worden naar secretariaat@asv33.nl of
de laatste jaren verantwoordelijk geweest doorgegeven worden aan een van de bevoor de toernooien.
stuursleden.
Rob de Fockert is 18 jaar trainer/leider
van de jeugd geweest , heeft jarenlang de
redactie van ’t Hutje gedaan en meegeschreven aan het jeugdbeleidsplan.
Marthy van Alem is 46 jaar actief geweest
voor de jeugd. Marthy is zo’n 30 jaar
hoofdjeugdleider geweest en was in die
functie elke zaterdag op de Hut. Marthy
is door alles wat hij daarnaast nog voor
ASV’33 gedaan heeft het gezicht van
ASV’33 geworden.
Henk Daniels is zelfs al 48 jaar actief
geweest voor de jeugd van ASV’33 in Klokje
allerlei verschillende rollen waaronder
wedstrijdsecretaris, jeugdleider en hoofdTaxatierapport: U wilt een taxatierapport
jeugdleider. Henk heeft ook altijd een zeer
van uw woning en daar echt niet te veel
actieve rol gehad in het jeugdcarnaval bij
voor betalen? Bel Gerard Roefs Taxaties
ASV’33 en hij is de initiator van de jeugdtel: 383566, ook buiten kantoortijden
kampen.
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50 jaar geleden

19 oktober Harmonie “De Goede Hoop”
Tijdens de repetitie van harmonie “De
Goede Hoop” is dinsdagavond bekend
gemaakt dat er in de afgelopen week een
bedrag van f 560 was binnen gekomen
op de rekening van het uniformen fonds
van het korps. Het totale bedrag kwam
daarmee op f 9470, en een goede gever
rondde dit af op f 9500.
20 oktober Dader gepakt na 2e kraak in
Aarles raadhuis
De politie van Aarle-Rixtel heeft woensdagavond een 16 jarige T.S uit Aarle in
de kraag gegrepen, verdacht van diefstal
met inbraak in het gemeentehuis en het
daaraan vastliggende politiebureau. De
jongeman, een “bekende” van de politie,
kwam twee nachten achtereen terug.
Zoals reeds gemeld, drong hij in de nacht
van maandag op dinsdag het gemeentehuis van Aarle binnen via de achterkant
en een ingedrukt raampje. Een bandrecorder werd vermist. In de nacht van
dinsdag op woensdag werd er weer ingebroken in het gemeentehuis en tevens
in het aangrenzende politiebureau. De
inbreker had bij de politie enige waardevolle zaken gestolen, wat, wilde de politie
niet zeggen. Feit is dat zij er wel melding
van kon maken dat de drieste inbreker ,
zekere T. S. woensdag tegen 6 uur kon
worden gepakt. Alle vermiste zaken
kwamen weer aan het licht.
22 oktober Gouden bruiloft
Voor het echtpaar F. Beniers – Schrouwen,
wonende aan de Sengersweg 7, nabij het
Heuvelplein te Aarle-Rixtel is dinsdag 25
oktober een belangrijke dag. Dan viert dit
echtpaar op intieme wijze het gouden bruiloftsfeest. ’s Morgens om tien uur wordt te
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hunner intentie een H. Mis opgedragen in
de kapel van O. L. Vrouw. Verder bestaat
er gelegenheid tot felicitatie ’s middags
van twee tot vier uur in de achterzaal van
café van Bracht.
25 oktober Opbrengst hulpactie
De opbrengst van de collecte ten behoeve
van de actie voor de Tilburgse YDK, grogkawgkawk voor de Tibetaanse vluchtelingen bedraagt in Aarle-Rixtel, voorlopig,
f 3019,74.
25 oktober Boerinnenbond
Ter gelegenheid van de viering van moederdag komen de leden van de boerinnenbond “St. Bernadette” woensdag 28
oktober bij elkaar in zaal van den Elzen,
waar als spreker zal optreden de heer Th.
Verhoeven. Alvorens de vergadering aanvangt is er om half acht een H. Mis in de
kapel.
29 oktober Gouden kloosterfeest
zuster Rogatiënne in Aarle-Rixtel
Vandaag herdenkt zuster Rogatiënne in
“Mariëngaarde” haar gouden professiefeest. Zuster Rogatiënne is al 38 jaar in
Aarle-Rixtel, waar zij, tot aan haar pensionering, onderwijs heeft gegeven aan
de kleuterschool. Nadien is zij met huishoudelijke taken belast in het klooster. Zo
zullen haar kloostergenoten het gouden
feest vieren. Dinsdag 1 november wordt
het gouden feest in familie kring herdacht
en donderdag 3 november zal de gouden
zuster ’s middags in het klooster receptie
houden voor belangstellenden.
29 oktober Bond van Bejaarden
De leden van de Bond van Bejaarden
worden verzocht de uitvaart en begrafenis
bij te wonen van het overleden medelid
de heer Th. Nooyen, welke uitvaartdienst
plaatsvindt op zaterdag aanstaande om
10 uur in de parochiekerk
HELMONDS DAGBLAD oktober 1966
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