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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:
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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 20 november t/m vrijdag 25 november
Zondag 20 november – CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.
		
34e Zondag door het jaar
Voorganger Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk - Eucharistieviering - kerkkoor OLV Presentatie (Ceciliafeest)
Voor alle overleden leden van het kerkkoor OLV Presentatie en
de Cantorij
Overleden familie Heesakkers - Ceelen
Adriaan Loomans						(sterfdag)
Thijf van Ganzenwinkel					(par.)
Harry Klomp							(par./verj.)
Wim van Doren en Jet Verschuren en overleden familie
Anneke van Seggelen – Hurkmans				
(par.)
Overleden ouders Schrama – Jacobs
Toon Geerts
Berthus Verbakel en Astrid
Voor het welzijn van alle leden van het kerkkoor OLV Presentatie en de
Cantorij
Tot welzijn van onze parochie
13.00 uur Kapel – Doopviering
Emma van Otterdijk
Woensdag 23 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 27 november t/m vrijdag 2 december

		
Zondag 27 november- 1e Zondag van de Advent
Bisschoppelijke Adventsaktie
Voorgangers Pater Wester en Diaken Beks
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Stef en Miet van Bommel – van Lierop en Bennie		
Overleden ouders van Alphen – Vesters
Overleden familie Hoebergen
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 30 november
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Adri Meijer – Eijmberts, 85 jaar.
Doopvieringen
De volgende doopviering in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 8 januari.
6

Kerk O.L. Vrouw Presentatie
De gezamenlijke doopvoorbereiding voor deze viering is op maandag 6 december
om 20.00 uur in de pastorie van Aarle-Rixtel, Heindertweg 1.
Beide ouders worden verwacht daarbij aanwezig te zijn.
U kunt u zich hiervoor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en
Donk: tel. 0492- 461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl
Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen over: dopen,
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
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,
Tijdens de Allerzielenviering van 2 november van dit jaar hebben verschillende nabestaanden het kruisje met de naam van hun overleden familielid na de dienst mee naar
huis meegenomen. De andere kruisjes liggen nu op de pastorie.
Indien U toen niet aanwezig was of kon zijn, kunt u tijdens de openingsuren het kruisje
komen ophalen in de pastorie aan de 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 en de huwelijkshartjes van het afgelopen jaar bent u van
hartewelkom. Laat u a.u.b. wel even weten wanneer u die af wilt halen.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag
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, vrijdagen en zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324
7

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

Bericht van:

Wijnactie harmonie De Goede
Hoop in Aarle-Rixtel
Aanstaande zaterdag 19 november houdt
harmonie De Goede Hoop voor de 5e
maal in successie 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.
ROUGE: Een volle elegant drinkende
rode wijn uit het Zuid-Franse, komend
van de
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 zachtdrinkend 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 kel-

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
ders van wijnhandel Van Eijk in Helmond,
Mainzer Domherr 2014 Rheinhessen
Qualitätswein mit Prädikat Kabinett. Deze
wijn uit de druivenrassen Riesling en
Müller-Thurgau is geschikt als aperitief
of goed te combineren met kruidige gerechten en zachte kazen.
Kwaliteit verzekerd! De wijnen zijn makkelijk te drinken, maar ook leuk om cadeau te geven. U steunt daarmee de harmonie, een vereniging waarvan de leden
het gehele jaar door voor u klaarstaan.

Digitaal spreekuur
in de bibliotheek
Hoe reserveer ik thuis vanaf mijn computer een boek? Hoe verleng ik op vakantie mijn boeken met de Bibliotheek
app? Waar kan ik e-books lenen van de
bibliotheek? Ik ben dyslectisch, is passend lezen iets voor mij?
Voor deze en alle vragen over de digitale dienstverlening van de bibliotheek is
het Digitaal Spreekuur. Elke laatste donderdag van de maand in Bibliotheek Beek
en Donk. Tijdens het spreekuur van 14.00
– 15.30 uur kan iedereen vrijblijvend en
zonder afspraak binnenlopen.

Gezocht:
Ganzegatter 1975
De carnavalsvereniging is op zoek naar
de ganzegatter 1975 om de collectie compleet te maken. Dit is de ganzegatter met
Prins Ben den Uurste (Ben Loomans). U
kunt contact met mij opnemen
via 06 50 68 21 15 - Stephan Smits
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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Bericht van:
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ook de fietsen te koop aangeboden.
De volgende keer is dit mogelijk op zaterdag 17 december.

Harmonie De Goede Hoop
houdt oudijzeractie en verkoop
tweedehands fietsen
Op zaterdag 19 november is het mogelijk
oude metalen in te leveren ten behoeve
van harmonie De Goede Hoop. Tussen
09.00 en 11.00 uur kunt u daarvoor terecht op het terrein tussen de Boerenbond
en grand-café Stout aan de Dorpsstraat
82. Leden van de harmonie zijn daar dan
aanwezig om de materialen in ontvangst
te nemen. Alle soorten oude metalen zijn
welkom. Daarnaast ook: elektrakabels,
witgoed en oude computers.
Er worden géén koelkasten, diepvriezers en televisies aangenomen!!
Overige huishoudelijke apparaten zoals
wasmachines, drogers en magnetrons
zijn nog steeds welkom.
Indien uw spullen te zwaar of te omvangrijk zijn om te brengen, dan komen we
ze op die dag na 11.00 uur ook graag
ophalen. Bel daartoe Willem Verhoeven
06-38900299. Grotere partijen komen we
ook graag tussentijds wel ophalen. Als u
aan het opruimen bent en u wilt direct van
uw spullen af, dan kunt u die deponeren
op het eerder vermelde terrein tussen
de Boerenbond en Stout aan de Dorpsstraat, op het verharde stukje tussen de
platglasbak en de beukenhaag.
Verkoop oude fietsen
Bij de maandelijkse inzameling worden
vaak oude fietsen aangetroffen. Deze
worden gerepareerd en weer rijklaar te
koop aangeboden. Handig voor studenten
of bij het stappen in Helmond. Dan is het
niet zo erg wanneer zo’n goedkope fiets
wordt gestolen. De fietsen kosten tussen
€ 20,-- en € 40,--.
Het oud ijzer kan elke derde zaterdag van
de maand worden ingeleverd. Dan worden

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

De Blauwe Schut in december.
December is van oudsher de maand
waarin de gildebroeders van het Onze
Lieve Vrouwe Gilde (in de volksmond de
Blauwe Schut) langs de Aarlese deuren
gaan voor een financiële bijdrage. Hoewel
de kosten van aanschaf en onderhoud
van uniformen en materialen voor het
overgrote deel door de gildebroeders zelf
gedragen worden, is uw bijdrage zeer
welkom. Het rondgaan voor ‘schutsgeld’
is een traditie die stamt uit de tijd van de
heroprichting van de Blauwe Schut en is
onontbeerlijk bij het in stand houden van
deze eeuwenoude vorm van cultuur. De
gilden zijn niet weg te denken uit onze
Brabantse samenleving. Niet voor niets
zijn de tradities van de Noord-Brabantse
schuttersgilden aangemerkt als ‘Immaterieel Erfgoed’ dat op grond van een
Unesco-verdrag bescherming verdient en
geniet. Voor de overheden betekent dit
dat zij mede de verplichting hebben om
te ijveren voor de instandhouding van het
gildewezen.
De maand december staat geheel in het
teken van het ‘schutsgeld’. Zoals gebruikelijk trotseren de gildebroeders weer en
wind om bij u aan te kloppen. Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld;
bij voorbaat dank daarvoor.
Voor meer informatie:
website: www.olvgilde.net
e-mail: secretariaat@olvgilde.net
tel: 0492-383154
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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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Aanbieding
RayBan
correctie montuur
incl kunststof
geharde
en ontspiegelde
glazen
va €199.00

Bericht van:

Informatiebijeenkomst over
gemeentelijke zorgverzekering,
bijzondere bijstand
en minimaregelingen
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via
Peel 6.1 gebruik maken van de gemeentelijke Collectieve aanvullende verzekering (CAV). Deze verzekering bij zorgverzekeraar CZ kan voordelig voor u zijn
door de uitgebreide dekking, de collectiviteitskorting en omdat de gemeente bijdraagt aan de premie. U kunt deelnemen
als u voldoet aan enkele voorwaarden,
zoals een maximale inkomensgrens.
Informatiebijeenkomsten
Peel 6.1 organiseert een informatiebijeenkomst over deze gemeentelijke zorgverzekering. Er wordt ook informatie gegeven over de bijzondere bijstand en over
de minimaregelingen die uw gemeente
aanbiedt. Adviseurs van CZ en medewerkers inkomensondersteuning van de
afdeling Zorg en Ondersteuning zijn aanwezig om antwoord te geven op uw persoonlijke vragen.
U bent van harte welkom op dinsdag 15
november, van 14.30 tot 16.00 uur in het
Ontmoetingscentrum Beek en Donk aan
de Otterweg 29 in Beek en Donk. Aanmelden is niet nodig.
Wilt u meer weten over de collectieve
aanvullende verzekering, bijzondere bijstand en minimaregelingen? Kijk dan op
www.peel6-1.nl of bel 14 0492.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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Maak je sterk tegen MS

MS Collecteweek
21-26 november

Van 21 t/m 26 november organiseert
het Nationaal MS Fonds de landelijke
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan
er weer duizenden collectanten met een
collectebus langs de deur om geld in te
zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het
kunnen genezen.
De collecte is de belangrijkste bron van
inkomsten voor het Nationaal MS Fonds.
We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften.
Met de opbrengst van de collecte kunnen
we investeren in het verbeteren van de
kwaliteit van leven van mensen met MS
én in innovatieve onderzoeken om MS te
genezen.
Maak je ook sterk tegen MS
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie –groot of
klein– is welkom! De collectant van het
Nationaal MS Fonds is te herkennen aan
de collectebus met het oranje vlinderlogo.
Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op
giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of
sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2.
Aanmelden als collectant kan ook nog
steeds! Kijk op de website
www.mscollecte.nl voor meer informatie
over de MS Collecteweek.
Samen maken we ons sterk tegen MS!
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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
14

Bericht van:
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De EHBO-vereniging geeft in februari

MUZIEK ROND DE 2017 weer een nieuwe cursus, want….
KERSTSTAL 2016 reanimeren kun je leren.

KERK VAN ONZE LIEVE VROUW
PRESENTATIE AARLE-RIXTEL
Ook dit jaar handhaven we graag de
mooie traditie om
op Tweede Kerstdag,
maandag, 26 december 2016,
van 14.30 uur tot 16.00 uur
live-muziek te maken rond de kerststal
die in onze kerk staat opgesteld en altijd
veel bezoekers trekt.
Wie met een muzikaal optreden invulling
wil geven aan deze middag (individuele
muzikanten, kleine of grotere muziekgroepen, vocaal of instrumentaal), kan
zich (tot uiterlijk woensdag, 15 december
2016) opgeven bij
Rob Rassaerts
r.rassaerts@upcmail.nl
tel. 0492-342101.

Geslaagd voor de
cursus reanimatie
Alle deelnemers aan de cursus Reanimatie-AED, die in oktober door EHBO-vereniging Aarle-Rixtel werd gegeven,
hebben hun certificaat behaald. In twee
avonden werden hen de handelingen geleerd die zij kunnen toepassen wanneer
iemand een circulatiestilstand (hartstilstand) krijgt.
Bij een circulatiestoornis is er acuut levensgevaar en dan is het van levensbelang om zo snel mogelijk te handelen. De
eerste minuten zijn daarbij cruciaal. Op
de cursus werd de cursisten geleerd hoe
een hartstilstand is te herkennen en welke
stappen vervolgens moeten worden doorlopen.

OVERLEG WERKGROEP
VERKEER MET GEMEENTE
Woensdag 23 november overlegt de
Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel, onderdeel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel,
met de gemeente. De bijeenkomst is in
De Dreef en begint om 20:00 uur.
Circa 3 weken geleden hebben de aanwezigen in het vooroverleg de lijst met
openstaande
punten
(actieschema)
doorgesproken. De “hete hangijzers”
waren snelheidsoverschrijdingen en de
(parkeer)situatie rond De Dreef. Van de
27 openstaande punten zijn er 4 aangemerkt als afgerond. Het aangepaste
actieschema is aan gemeente en politie
gestuurd.
In de bijeenkomst van 23 november zal
het actieschema met gemeente (en evt.
de politie) doorgenomen en bepaald
worden hoe de knelpunten aangepakt
kunnen worden. Daarbij zal de rol van
inwoners eveneens ter sprake komen.
Want verkeersveiligheid en leefbaarheid
zijn zaken waar ook wij als inwoners aan
moeten werken.
Wilt u weten welke punten er op de lijst
staan vraag dan via info@dorpsplatform.
nl het verslag van het vooroverleg aan.
Naar dit email-adres kunt u ook nieuwe
punten aangaande verkeers¬situaties
sturen.
Wij nodigen u van harte uit om mee te
praten over verkeerszaken en kom naar
de bijeenkomst van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel op 23 november in de
Dreef om 20.00 uur
15

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

Heeft u last van likdoorns, kloven,
overmatig eelt of wilt u gewoon
een heerlijke ontspannen pedicure
behandeling?
Dan help ik u graag in mijn Pedicure
salon Voetverzorging Laarbeek.
Bij inlevering van deze bon ontvangt
u 10% korting op een basis pedicure
behandeling bij pedicure
Astrid van Roij.
Deze kennismakingaanbieding is
geldig tot 01.02.2017
U kunt telefonisch een afspraak
maken
op 06-24607182
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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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Inmiddels is de 2e CD verschenen, getiteld “Witch Hazel”.
Najaar 2016 is de presentatietour van
deze CD.
The Blindfold Test bestaat verder
uit: Angelo Verploegen-bugel, Tom
Beek-tenorsaxofoon,
Stormvogel-toetsen, Bas Rietmeijer-bas,
Florian Hoefnagels-drums
Aanvang 20.30 uur, entree slechts € 10,Graag tot ziens bij Van Bracht
op 23 november!
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.theblindfoldtest.nl

The Blindfold Test bij
Wim Beeren Jazz Society op OKTOBERFEST AARLE RIXTEL
woensdag 23 november
Wim Beeren Jazz Society presenteert op
woensdag 23 november een concert van
de vermaarde jazz/fusion topformatie The
Blindfold Test in zaal Van Bracht, Kerkstraat 9 in Aarle-Rixtel.
The Blindfold Test is een sextet rond de
Utrechtse saxofonist Marc Scholten.
De muziek van de band is te omschrijven
als een mix van jazz, fusion en wereldmuziek.
Voornamelijk eigen composities van Marc
staan op het repertoire. Prachtige collectieven worden afgewisseld met swingende solo’s van de musici.
Altsaxofonist Marc Scholten is 1ste saxofonist in het Metropole Orkest en is als
docent verbonden aan de conservatoria
van Utrecht en Amsterdam.
De bandleden hebben allen een sterke,
persoonlijke inbreng vanuit verschillende
muzikale achtergronden.
De pers over de debuut CD “The Blindfold
Test”:
Een hecht en swingend gezelschap, de
blazers zijn meesters in het blenden van
elkaars sound in de dromerige passages,
maar stormen ook als dolle honden door
de bop/funk-domeinen.

Wij willen iedereen bedanken
Die zijn of haar bijdrage heeft geleverd
Wat afgelopen Oktoberfest
Tot een succes heeft gemaakt!
Voor volgend jaar alvast de data:
Vrijdag 06 oktober 2017 en
Zaterdag 07 oktober 2017
Noteer deze vast in Uw agenda
En Reserveer alvast Uw kaarten
Namens de Organisatie BEDANKT
Voor meer info:
info@oktoberfest-aarle-rixtel.nl
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl
Es wird wieder toll
Bis zum nächsten Jahr.
17
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Jong Ganzegat heeft een nieuw
prinsenpaar
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van Elf. We wensen Nina,Kyell,Niels,Lara,Sten,Randy,Mara,Fenne,Amy,Pim,Tim,Yenneck en Gino ook veel leut en
plezier.
Na de pauze was er ook nog de onthulling van de nieuwe naam en logo. Het
jeugcdarnaval gaat verder onder Jong
Ganzegat. Ze namen afscheid van de
jarenlange trouwe dienstgedane gele
kielen. Het is gebleken die middag dat
er er al gegadigde waren voor het kopen
van deze kielen. Wilt u in bezit komen van
zo’n prachtig exemplaar, kom dan naar
de receptie van ons kwartet. Die avond
zullen ze met opbod verkocht worden.
Ben erbij en bied!! Het geld wordt weer
besteed aan de jeugdcarnaval. Dus het
komt weer ten goede van uw kind!!
Wij hopen u allen weer terug te zien op de
receptie van ons kwartet op 17 December
in de Dreef te Aarle-Rixtel.
Alaaf Alaaf

Interview met de nieuwe
jeugdprins en jeugdprinses van
Jong Ganzegat 08-11-16.

Jong Ganzegat heeft een nieuw
prinsenpaar

Hoe is jullie naam en hoe oud zijn
jullie?
De prins heet Cédric Vreugde en is 10
jaar oud. De prinses heet Noor Hendriks
en is ook 10 jaar oud.
Cédric woont in de Beatrixlaan, met papa
en mama en twee zusjes, een van 13 en
een van 15 jaar.
Noor woont aan de Janssensstraat, met
mama en Ruud. Noor is enigste kind.
Dus ieder aan een kant van het dorp,
zoals al eerder in de hints aangeven werd.
Cédric zit op de Brukelum en Noor op de
Driehoek, allebei in groep 7.

Afgelopen zondag 6 November kwam het
nieuwe prinsenpaar achter het onthullingsscherm vandaan. Jeugdprins Cedric
en jeugdprinses Noor zwaaien de scepter
voor het komende carnavalsjaar. Cedric
Vreugde zit in groep 8 van de Brukelum
en Noor Hendriks in groep 8 van bassischool de Driehoek. Hofdame Anne en
Kleinvorst Raven zullen ze bijstaan en
Wat vond je er van toen je gevraagd
begeleiden.
werd?
Om het kwartet nog meer kleur te geven
Cédric vond toen hij gevraagd werd de
wordt het voltooid door een jeugdraad
koekjes het leukst, het waren “prins”18
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koekjes.
Toen had hij meteen door wat er gevraagd
zou worden.
Noor vond het heel erg leuk. Haar wens
was uitgekomen, want toen ze 9 werd
wenste ze dat ze jeugdprinses werd.
Vonden jullie het moeilijk om het
geheim te houden tot het jeugdprinsenbal?
Cédric vond het niet zo moeilijk omdat anderen er niet over praatten.
Noor wel, zij vond het lastig omdat andere
kinderen het bij haar er wel over hadden.
En ze vond het moeilijkst dat ze moest
jokken tegen oma.
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hij speelt ook voetbal en dat is natuurlijk
bij ASV.

Waar kijken jullie naar uit met carnaval?
Cédric geeft aan dat hij de optocht leuk
vindt en dat hij op de prinsenwagen mag
staan.
Vooral dat snoepen gooien !!
Ook vindt hij het leuk om met de grote
prins en prinses te gaan eten.
Noor zegt: mijn familie zijn echte feestbeesten, dus met carnaval komt het wel
goed.
Cédric en Noor hopen wel dat er een
grote optocht komt, met veel lawaai. Dat
hoort er toch bij.

Hoe vond je afgelopen zondag (06-11Cédric en Noor: bedankt voor het inter16) het jeugdprinsenbal?
Noor: afgelopen zondag was het keileuk, view en een hele, fijne carnavalstijd voor
maar ze was heel ongeduldig. Ze vond jullie.
het leuk dat ze de superheldcape om
kreeg met het mooie kroontje.
Cédric vond het heel mooi gegaan
LIEDERENTAFEL
zondag, spannend en hij trilde helemaal.
“’T
ZONNETJE”
’t TREFPUNT
Hij vond vooral het moment dat ze door
IN AARLE-RIXTEL.
het papier sprongen keileuk.
Wat vinden ze er thuis van dat je
prins/prinses bent geworden?
De ouders van Cédric vinden het hartstikke leuk.
Noor geeft aan dat mama het geweldig
vindt en Ruud ook en ze zegt: mijn echte
papa zou het helemaal prachtig gevonden
hebben.
Hebben jullie veel vriendjes en vriendinnetjes en wat doen jullie in je vrije
tijd?
Noor zegt: te veel, leuke vriendinnen.
In haar vrije tijd speelt ze graag op de
I-pad, gaat ze graag fietsen, wandelen en
zwemmen. Ze houdt ook van treinen en
afspreken met haar lievelingsoom Rob
om film te kijken.
Ook Cédric zegt: ja, heel veel vrienden.
Met hen speelt hij in zijn vrije tijd, maar

De volgende liederentafel staat al weer
voor de deur.
Noteer donderdagavond 24 november
2016 in uw agenda.
De samen met ViERBINDEN georganiseerde liederentafel wordt gehouden in
’t Trefpunt (de nieuwe naam van de ontmoetingsruimte in Zonnetij) aan de Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel.
Samen gaan we onder begeleiding van “
Sun Shine”, het eigen orkest, zingen uit
liederenbundels die voor u aanwezig zijn.
De avond begint om 19.30 uur en iedereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de
toegang is gratis.
We gaan er deze avond weer een gezellige avond van maken.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl
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Uitnodiging: Infobijeenkomst
Buurtpreventie WhatsApp
Elkaar in de buurt via Whatapp informeren
bij verdachte situaties. Dat kan als u een
Buurtpreventie Whatsapp-groep opzet.
Hoe u dat doet en wat de mogelijkheden
zijn, leggen we graag aan u uit.
Sinds enige tijd zijn in onze gemeente
Buurtpreventie WhatsApp-groepen actief. Een Buurtpreventie WhatsApp groep
wordt door bewoners zelf in het leven
geroepen om elkaar te attenderen op
verdachte situaties. Indien nodig wordt
de hulp van de politie ingeroepen om de
verdachte situatie te komen beoordelen.
Voor de deelnemers aan deze groepen en
andere geïnteresseerden, verzorgen gemeente, politie en inwoners op dinsdag
22 november een informatiebijeenkomst.
Wethouder Joan Briels opent de avond.
De politie verzorgt een presentatie die
gericht is op het melden van verdacht gedrag, het efficiënt gebruik van WhatsApp
voor buurtpreventie en een bijdrage aan
de eigen veiligheid. Verder zijn er bijdragen van de gemeente en van reeds
bestaande groepen. De Peelland Politie
Buurttent met inbraakpreventietips is
aanwezig in het gemeentehuis.
Tijdens de avond is er gelegenheid tot
het stellen van praktische vragen zoals
hoe zet ik een Buurtpreventie WhatsAppgroep op? En welke spelregels horen
bij het gebruik en deelname aan zo’n
WhatsApp-groep? U kunt na afloop op
een informele manier nader kennismaken
met medewerkers van de gemeente, politie en uiteraard ook met beheerders en
deelnemers aan WhatsApp-groepen.
De informatiebijeenkomst vindt plaats in
gemeentehuis Laarbeek aan de Kop-
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pelstraat 37 in Beek en Donk. U bent
van harte welkom vanaf 19.45 uur. De
bijeenkomst is van van 20.00 uur tot ongeveer. 21.30 uur.

Terug blik van de
AFRIKA dag!
Op 25 september was de AFRIKA dag bij
Atelier Vonk, de weergoden waren super,
het leek wel Afrikaanse temperatuur.
Samen een speciale dag organiseren
voor jong en oud. De sfeer creëren met
Afrikaanse liederen, klanken en hapjes
en het loopt zoals het loopt.
Het doel: om geld in te zamelen voor een
brommer met bakje zodat de kinderen van
het buiten gebied in Ghana naar school
kunnen gaan.
De opbrengst van de dag: €650,-De brommer is gekocht en de kinderen
kunnen naar school. Zie foto.
Wij willen iedereen bedanken die zich
heeft ingezet voor het slagen van deze
dag. De bezoekers voor hun gift en andere spontane giften. In maart 2017 gaan
enkele leden van de M.O.V groep op bezoek in Ghana, om te kijken hoe de lopende projecten gaan.
Dank U, M.O.V. groep Aarle-Rixtel.
Elly Wijnen, secretariaat.
21
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Na de veldtoertocht op 13 november,
houden wij onze tweede cross van het
seizoen op zondag 27-11. De start is
zoals gebruikelijk om 10.30 uur op het
parkoers in de nabijheid van d’n Duvelsberg in de Lieshoutse bossen. Op 18-12
staat de Koppelcross in samenwerking
met de Runnersclub Lieshout gepland
en 2e Kerstdag uiteraard de Kerstspeurtocht, hierover later meer. De tweede
kaartavond van het seizoen werd bij de
jokeraars gewonnen door Nellie Strijbosch en bij de rikkers door Toon Vogels.
Afd. publ.
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geboekt.
U dient er rekening mee te houden dat u
persoonlijk het reisdocument dient aan
te vragen en dat het reisdocument na
5 dagen persoonlijk opgehaald dient te
worden.
Kom goed voorbereid op uw afspraak.
Op onze website kunt u informatie vinden
om een afspraak te maken; wat u mee
moet brengen en wat de voorwaarden en
kosten zijn. Hiervoor kunt u ook telefonisch contact opnemen.
Wanneer een aanvraag niet compleet
is kan de aanvraag niet in behandeling
worden genomen en zal een nieuwe afspraak gemaakt dienen te worden.

GERARDUSKALENDER
uitgebracht door
klooster uit Wittem

Drukte verwacht bij aanvragen
nieuw paspoort De scheurkalender met elke dag een
of identiteitskaart spreuk die opbeurt of aanzet tot naIn november, december en in de eerste
helft van januari 2017 wordt extra drukte
verwacht bij het aanvragen van een
paspoort of identiteitskaart. Inwoners
waarvan het reisdocument bijna is verlopen zijn daarvoor al door de gemeente
aangeschreven.
De drukte wordt veroorzaakt doordat 5
jaar geleden de wet veranderde en kinderen verplicht werden een eigen reisdocument te hebben. Deze wijziging viel
samen met een verhoging van de kosten
in 2012 waardoor in november en december 2011 extra veel reisdocumenten
zijn aangevraagd. De reisdocumenten die
toen zijn aangevraagd zijn bijna verlopen.
Vanwege de verwachte drukte verzoeken
wij u om tijdig een afspraak te maken via
onze website www.laarbeek.nl of via het
telefoonnummer 0492 469 700. Het kan
voorkomen dat het afsprakenloket op
sommige dagen en/of tijden snel is vol-

denken. Onder het motto: elke dag een
beetje spirit.
De kalender met veel informatie,
spreuken, moppen ,bezinningsteksten,
puzzels, enz.
is te koop voor €6,75
De opbrengst van de kalender komt ten
goede aan alle activiteiten die vanuit
Klooster Wittem worden georganiseerd.
bij Marijke Leenders-Migchels
Haffmansstraat 11 5735CR Aarle-Rixtel.
Tel: 0492-384513 en 0612662939
majileenders@onsbrabantnet.nl
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Vrijwilligerspenning voor
Henk Daniëls en
Marthie van Alem
Zaterdag ontvingen Henk Daniëls enMarthie van Alem uit handen van wedhouder Frans van Zeeland de vrijwilligers
penning van de gemeente Laarbeer.
Tevens werd Henk door Michel Driessen
benoemd tot Erelid van ASV33.
Beide heren hebben een enorme staat
van dienst bij ASV33.
Henk is sinds 1968 vrijwilliger bij Voetbalvereniging ASV’33. Hij is begonnen
als jeugdsecretaris. Hij heeft 7 jaar in
het jeugdbestuur gezeten, waarvan ook
1 jaar als hoofdleider, maakte hierdoor
deel uit van het hoofdbestuur. Starte met
de deelname van ASV’33 aan de NKS
jeugdsportkampen. Na 6 jaar werden de
kampen door de voetbalvereniging zelf
georganiseerd. hieraan heeft Henk 10
jaar meegewerkt. Henk was medeorganisator van de jaarlijkse Nieuwjaarscross
- 25 jaar jeugdtrainer - Jeugdleider Vouwer en bezorger van clubblad ’t Hutje
- Lid van de jubileumcommissie 50-jarig
bestaan - Meer dan 15 jaar medeorganisator van het ASV’33 jeugdvoetbalkamp
- Medeorganisator carnavalsmiddag voor
de jeugd.
Henk heeft gevoetbald bij de jeugd, de
senioren en de veteranen van ASV’33.
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18 jaar wedstrijdsecretaris Jeugd. Henk
is zeer intensief betrokken bij ASV’33.
Om gezondheidsredenen is hij helaas
genoodzaakt te stoppen met zijn vrijwilligerswerk.

Mathie is sinds 1970 vrijwilliger bij Voetbalvereniging ASV’33. Maakt 30 jaar deel
uit van het hoofdbestuur. Vervult de functie
van vicevoorzitter. 30 jaar is hij Jeugdvoorzitter. 32 jaar gaat hij mee op jeugdkamp.
16 jaar als hoofdleider intensief betrokken
bij de organisatie Jeugdkampen. Gedurende 15 jaar heeft de Jeugdcommissie,
waarvan Mathie als Jeugdvoorzitter deel
uitmaakt, op de jaarmarkt gestaan om de
kas voor de jeugd van ASV’33 te spekken
20 jaar zitting gehad in de organisatie van
Koninginnedag op sportpark De Hut. Op
zaterdag worden de voetbalverenigingen
altijd door Mathie ontvangen. Dit doet hij
al meer dan 30 jaar. Is verantwoordelijk
voor accommodatiebeheer., Naast dit
doet hij ook klussen, poetswerk kleedlokalen, en onderhoud spelmateriaal,
aanschaf spelmateriaal en kleding, bijhouden spelerspassen. Dit seizoen heeft
hij afscheid genomen van het Jeugdbestuur Hij blijft nog wel zitting houden in het
hoofdbestuur.
Beide heren van harte gefeliciteerd met
de vrijwilligerspenning namens het Gemeenschapsblad.
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Kom dansen in de Waterpoort!
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Bij de workshop Presentatievaardigheden is nog plaats voor enkele vrijwilligers en/ of mantelzorgers. Peter Ronkes
Agerbeek zal deze workshop begeleiden.
Tijdens de workshop wordt ingegaan op:
• Het schrijven van een sprekerstekst
• Persoonlijke presentatie en sprekerstips
• Het vervaardigen van PowerPointpresentaties
De workshop wordt gehouden in het
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk
op donderdag 24 november van 19.30 –
21.00 uur.
Aanmelden of meer informatie? Neem
contact op via emailadres
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl of
mantelzorg@vierbinden.nl of via
telefoonnummer 0492 328800

De volgende dansmiddag staat al weer
voor de deur. Op dinsdag 15 november
aanstaande zal er in de ontmoetingsruimte van de Waterpoort weer een dansmiddag georganiseerd worden.
Onder leiding van onze DJ Arie Wagelmans zullen verschillende gezelschapsdansen voorbij gaan komen zoals de
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een
Swing. Iedereen is welkom, men heeft
geen partner nodig. De middagen zijn
goed voor lijf en leden en houdt je jong!
Dus dinsdag 15 november dansen in
De Waterpoort van 14.00 uur tot 16.00
uur. Voor meer informatie kun je terecht
bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, Terwijl ik dit gedichtje maak,
mhoebergen@vierbinden.nl
of
06- staan ze in Amerika nog in de rij,
45203227.
om te kiezen voor een hij of zij,
met vooraf teveel vuilspuiterij.
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!
Ook wacht ik op 8-11 met spanning af,
hoe de Pieten eruit zullen zien,
in het Sinterklaas journaal,
Gratis workshop presentatie- bij RTL zijn ze geveegd met roet,
krijgen ze bij de NPO voor toet?
vaardigheden voor Laarbeekse wat
In ons eigen dorp,
vrijwilligers en mantelzorgers wachten we op een nieuwe Prins,
ik weet het nog steeds niet,
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk en Mantel- ondanks een tiental hints.
zorgondersteuning organiseren de ViER- Maar als u dit leest,
BINDEN Academie. Het doel van deze zijn al mijn vragen al beantwoord geAcademie is het bieden van leuke en leer- weest.
zame cursussen/ workshops/ informatieavonden voor alle Laarbeekse mantelzor- RD
gers en vrijwilligers (of hun organisatie).
De aanbieders van de ViERBINDEN Academie bieden deze vrijwillig aan en de
deelnemers hoeven niet te betalen. Dit
is een principiële keuze. Niet omdat het
niets mag kosten, maar omdat wij ervan
overtuigd zijn dat we met zijn allen heel
email redactie@gemeenschapsblad.nl
veel kennis en kunde hebben en bereid
www.gemeenschapsblad.nl
zijn deze te delen met elkaar.
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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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NLdoet 2017 – Doet u ook mee?
De herfst heeft nog maar net haar intrede
gedaan en wij kijken al vooruit naar de
lente. Want dan is het tijd voor de voorjaarschoonmaak, de buitenklussen en het
grote of kleinere onderhoud. Tijd dus voor
NLdoet op 10 en 11 maart 2017.
Samen aan de slag
Overal in het land, maar zeker in Laarbeek, zijn leuke vrijwilligersactiviteiten te
doen. Het opknappen van een clubhuis,
een dierenverblijf of een speeltuin. Een
paar uur erop uit met jongeren of gehandicapten. Tussen al deze klussen vind je
vast en zeker een mooie activiteit die je
samen met je collega’s, familie of je sportteam kunt doen. Ben je maatschappelijk
betrokken en heb je zin om een dag(deel)
de handen uit de mouwen te steken?
Meld je aan op www.nldoet.nl. Er komen
dagelijks nieuwe activiteiten bij!
Een klus te klaren?
Ben of ken je een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn?
NLdoet is de uitgelezen kans om elke activiteit met hen aan te pakken. Meedoen
betekent extra handen, nieuwe netwerken
en naamsbekendheid voor je organisatie.
Heb je een klus te klaren of wil je tijdens
NLdoet net dat beetje extra doen? Meld
je klus dan aan op www.nldoet.nl. Als je
dit zo spoedig mogelijk doet, dan kan het
Oranje Fonds een bijdrage geven van
maximaal € 400,-. Op = Op. De aanvraag
voor een financiële bijdrage moet in ieder
geval VÓÓR 31 januari gedaan zijn.
Online tools
Organisaties die hun klus goed overdenken en voorbereiden blijken veel succesvoller. Niet alleen in het klaren van
de klus, maar ook in het aantrekken én
behouden van nieuwe vrijwilligers. Maak
daarom gebruik van de online tools die er
op de website staan.
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Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, het
laatste nieuws en tips en inspiratie voor
een NLdoet activiteit kun je terecht op
www.nldoet.nl. Heb je als Laarbeekse
vrijwilligersorganisatie hulp nodig om
een leuke klus te verzinnen of wil je meer
publiciteit voor de klus, dan kunt je contact opnemen met Suzan de Koning van
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek,
e-mailadres:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl of 0492-328807.

De Eerste Hulp
Bij Dementie koffer
Dementie is een ziekte die veel vragen
kan oproepen. Wat is dementie en hoe
gaat het nu verder? Ook als u in uw
naaste omgeving geconfronteerd wordt
met iemand met dementie kan het heel
prettig zijn om informatie te hebben over
het ziektebeeld. Hoe kunt u het beste met
de dementerende omgaan?
De Eerste Hulp Bij Dementie koffer bestaat uit foldermateriaal, boeken en beeldmateriaal over dementie. In de koffer zit
niet alleen informatie, maar ook verhalen
van lotgenoten en spelletjes die u samen
kunt ondernemen met de dementerende.
De kinderboeken in de koffer leggen op
een eenvoudige en duidelijke wijze aan
kinderen uit wat dementie is. De EHBD
koffer bevat informatie voor dementerenden, mantelzorgers, kinderen, familieleden en andere geïnteresseerden.
Bij ViERBINDEN kunt u de EHBD koffer
lenen. Het lenen van deze koffer gaat net
als in de bibliotheek. De uitleentermijn
voor de koffer is 6 weken en alle informatie is ter inzage. Er zijn geen kosten
aan verbonden wel ondertekent u de uitleenvoorwaarden. Indien u belangstelling
heeft voor de EHBD koffer, dan kunt u
contact opnemen met ViERBINDEN, Otterweg 27 Beek en Donk, 0492-328800 of
hbouwmans@vierbinden.nl
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organiseert
Gezondheidsrace Snerttocht
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schoenen aan te trekken. Daarnaast
wordt voor de zichtbaarheid in het donker
ook een veiligheidshesje aangeraden.
Deelname aan de snerttocht is €1 per
persoon. Aanmelden kan via de website
van Scouting Aarle-Rixtel: http://www.
scoutingaarlerixtel.nl/snerttocht/

Op zaterdagavond 10 december organiseert Scouting Aarle-Rixtel een snerttocht
voor alle inwoners van Laarbeek. Deze
snerttocht wordt gehouden in het kader
van de Gezondheidsrace Laarbeek.
De snerttocht is een wandeltocht welke
door zowel de kom als het buitengebied
van Aarle-Rixtel loopt. Na afloop van de
wandeltocht krijgen alle deelnemers een
warme kop verse erwtensoep. Er is keuze
tussen twee afstanden, een korte route
van ongeveer vijf kilometer en een lange
route van ongeveer tien kilometer. De
korte route is bijvoorbeeld erg geschikt
voor gezinnen met kleine kinderen.
Deelnemers kunnen tussen 18:00 en
20:00 uur starten met de wandeltocht.
Start- en eindpunt van de snerttocht is
de blokhut van Scouting Aarle-Rixtel,
gelegen aan de Duivenakker 74 in Aarle-Rixtel (achter De Dreef). Deelnemers
wordt aangeraden om goede wandel-
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IVN. Laarbeek,
Op donderdag 17 nov. Presenteert Jowan
Iven, natuurfotograaf uit ons eigen Laarbeek een selectie van zijn wild Life foto’s
die hij tijdens zijn reis door Kenia gemaakt
heeft.
Jowan verbleef twee weken in een tentenkamp in het hart van het natuurreservaat
waardoor hij de mogelijkheid had om de
strijd van leven en overleven van dichtbij
mee te maken en vast te leggen. Het leverde intense portretten op van weidse
landschappen, the great migration, actie
en interactie in fraaie kleuren of zwart wit.
Ook zal hij de verhalen daarachter graag
met jullie delen.
Een van de grootste migraties in de dierenwereld is the great migration van de
gnoes in Afrika. Hordes gnoes die van het
ene begrazingsgebied naar het andere
trekken. Verwonder je over de intense
beelden van dit natuurfenomeen en leer
hoe hard de natuurkan zijn maar er zijn
ook verrassende verhalen met een gelukkige afloop.
Na het zien van deze presentatie zal
Kenia wellicht op je verlanglijstje komen
en in het bijzonder het gebied Masai
Mara, waar de foto’s zijn genomen.
Als je nieuwsgierigheid geprikkeld is
kom dan op donderdag 17 nov. Naar IVN
gebouw de Bimd aan de Beekseweg in
aarle Rixtel
Aanvang 20.00 uur . Wil je plaats hebben,
kom dan wel op tijd!
Dit is onze laatste lezing van 2016, dus
ook de laatste keer dat ik een stukje
plaats in het gemeenschapsblad. Bedankt jullie allemaal voor de prettige samenwerking.
Namens IVN. Laarbeek Jo Kuijpers

CURSUS EHBO BIJ
KINDEREN
De EHBO-vereniging start woensdag 23
november met een cursus Eerste Hulp
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 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 aan de Duivenakker.
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. Dit kan
tot zaterdag 19 november.

Klokje
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
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de zaken in onderzoek kreeg en daarbij
gebruik maakt van een speurhond, werd
de eerste aangifte gedaan door bakker I.
van den Heuvel uit de Dorpsstraat. Deze
had zijn bestelauto op de achterplaats van
de woning geparkeerd. ’s Morgens vond
hij hem terug achter in zijn tuin met opengebroken deur. Uit de wagen was voor
enkele honderden guldens ontvreemd
aan koffie, thee, koekjes, suiker en
drank.. ook een reservewiel van de auto
werd meegenomen. De tweede aangifte
betrof een inbraak in de frituurkraam van
de heer H. van der Putten aan het Heuvelplein. Uit de danig overhoop gehaalde
frituurkraam werd al het aanwezige eetbare materiaal meegenomen. Twee automatische lichtstoppen zijn eveneens
meegenomen. De derde aangifte betrof
een inbraak bij melkventer P. van Baal
aan de Bosscheweg. Hier werden diverse
huishoudelijke artikelen meegenomen.

3 november Bejaardenverzorging Croy
weer in religieuze handen
Het fraaie kasteel Croy, waar nu al ruim
negentig jaar Stiphoutse en Aarle-Rixtelse bejaarden in testamentaire gastvrijheid hun levensavond slijten, is weer
toevertrouwd aan de zorgen van religieuzen, en wel aan de zusters van het
Heilig Bloed, wier generalaat is gevestigd in het missieklooster van die orde
op het Aarlese Broek. De entree van de
zusters is feestelijk omlijst. De Stiphoutse
gemeenschap uitte haar vreugde over
de terugkeer van de religieuzen op het
kasteel, door haar fanfare een klinkende
serenade te doen brengen, terwijl de
buurtschap Croy voor een bloemetje had
gezorgd. Drie buurmeisjes in de persoontjes van Joke van der Heyden, Koosje
de Jong en Marianneke van Laarhoven,
hadden een passend samenspraakje in- 9 november Frontale botsing
gestudeerd., waarin de blijheid van de Dinsdagmiddag,omstreeks half vijf, is er
buurt lag verankerd.
op de Kanaaldijk, ter hoogte van fabriek
van Dam een vrij ernstig ongeluk gebeurd.
7 november Vrijwillige brandweer
Op dat tijdstip wilde een personenwagen
Voor de leden van de vrijwillige brandweer linksaf het terrein van van Dam oprijden,
te Aarle-Rixtel is er dinsdagavond een oe- de bestuurder wachtte echter op een hem
fening, die om 8 uur begint aan de brand- tegemoet komende auto, bestuurd door
weerkazerne. Na afloop van de oefening de heer M. uit Helmond, die vanaf de richwordt een ledenbijeenkomst gehouden in ting Den Bosch kwam. De chauffeur van
café van Roy, waar onder andere een film een Volkswagenbusje, de heer B. uit Oss,
vertoond wordt. Dit vanwege het feit dat die uit de richting Helmond kwam, zag
de navolgende korpsleden 12 1/2 jaar lid te laat dat de persoonswagen voor hem
waren van de brandweer: A. van Gerwen, linksaf wilde. Door krachtig remmen proW. Thomassen, A. van den Elzen, H. van beerde hij een aanrijding te voorkomen.
Roy .,J. van Brug, A. Vriens, J. Gruyters, Het busje kwam op de linker weghelft teH. van Roy , M. van Roy en H. Verbakel. recht en ramde de auto van M., die doorschoot en tegen de vangrail langs het
7 november Drie inbraken in Aarkanaal tot stilstand kwam. Beide wagens
le-Rixtel
werden zeer zwaar beschadigd. De heer
In Aarle-Rixtel werden in de nacht van B. liep vrij ernstige verwondingen op en
vrijdag op zaterdag drie inbraken ge- moest in het St. Lambertusziekenhuis in
pleegd., waarbij de dieven het vrijwel Helmond worden opgenomen.
uitsluitend op kruidenierswaren en derge- HELMONDS DAGBLAD november 1966
lijke gemunt hadden. Bij de rijkspolitie die
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