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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.

BRANDWEER Tel. 1 1 2. Overige gevallen 382038. B.G.G. 040 - 2445445.
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)

M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009

Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.

Open: Ma. t/m vr van 9.00 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van  16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20

SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

VERLOSKUNDIGEN  Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703

FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en  Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.

Fysiotherapie en Training  Th Kemps,R. Rijf,C. Rijf,H. Pluym, M. v Veggel).
Molenstr. 9a  tel.382120

ERGOTHERAPIE Van der Muuren-Paramedisch Centrum Laarbeek-Molenstr 9B Aarle-Rixtel-
Tel:06-19718264

CESAR-THERAPEUTE Mw. B.M. Verwijmeren, Klokstraat 16, tel. 383081
LOGOPEDIE BTC vd Heijden Paramedisch Centrum Laarbeek Molenstraat 9b Tel381524
DE ZORGBOOG KRUISWERK:  Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.

Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur. Secretariaat 0499-421733.

OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00   di 18.30-20.30

do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
COÖRDINATIEPUNT VRIJWILLIGE THUISZORG REGIO HELMOND: Stationplein 15-21

Helmond. tel 554586. ma t/m do 9:00-17:00u. www.vrijwilligethuiszorghelmond.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989.  Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350

THUISZORG: SAVANT-ZORG,  Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 040-2459999

GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en

14.00-17.00 u, di  9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK:  Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.

Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763

Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag    6  september
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –  Dameskoor

Johanna Bekx
Overleden ouders Manders v. d. Bogaard (sterfd. vader)
Riek Sneijers (par.)
Bertha Kuijten – Vissers (par.)
Piet v. d. Velden (1e j. get.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  7 september –  23ste Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Sien Nooijen (fund.)
Miet Verhoeven
Overleden ouders Loomans – Nooijen
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Wim Thijssen (KBO)
Leo van Doren (9e j. get.)

Maandag 8 september – Maria Geboorte
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 9 september
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 10 september
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag  11 september
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 12 september
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
14.00 uur Kapel - Huwelijk

Maurits Driessen en Antonette Leenders, Clovishof 2.

Week van zaterdag 13 september t/m vrijdag  19 september

Zaterdag 13 september
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang

Ben Loomans
Tonnie Raaijmakers – Aben (kinderen)
Overleden ouders van Stiphout – Kuijpers
Driek en Annie Swinkels – v. d. Heuvel
Nol Roijackers (par.)
Jo Driessen – van Asten (O.L.Vrouwe Gilde)

14.00/15.00/16.00 uur – Kerk –Nationale orgeldag

Week van zaterdag  6 september t/m vrijdag 12 september
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Zondag 14 september – 24e   Zondag door het jaar - Kruisverheffing
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Overleden ouders Beekmans – v. d. Berg (verj. moeder/fund.)
Familie v. d. Kerkhoff /van Roij/ van Alphen
Overl. ouders  J. Jansen – Bens en dochter Antonette
Gerard Wouters (herenkoor)
Tot welzijn van de parochie

Maandag  15 september
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag  16 september
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag  17 september
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag  18 september
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag  19 september
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
15.15 uur Kapel – Huwelijksviering

Tosca van Erp en Wolter Appelhof,  Piushof  9.

Getrouwd
Angela Verhoeven en Roy van de Kamp, Piushof 6.
Jeroen van Ganzenwinkel en Debbie Huibers.

Overleden
Martina van Schaik – Bouw, Bakel, 82 jaar.
Miet Huijbers – Bekx, Zorgcentrum Mariëngaarde, 83 jaar.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 9 september a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk.  Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor
de gemeenschappelijke doopviering van 28 september a.s. Voor deze avond en
voor de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie:
tel. 381215.

Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten. Wilt u op Maandag alleen in
dringende gevallen naar de pastorie bellen? Pastor Deli kunt u persoonlijk spreken
op: donderdag- en vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander
tijdstip een persoonlijk gesprek met de pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren
voor bellen. Op dinsdag en vrijdag, woensdag- of donderdagochtend   van 9 tot
12 uur is er een medewerkster aanwezig op de pastorie.  U kunt dan terecht met
vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals
uitvaart of ziekenzalving,  kunt u de pastor bereiken op de pastorie tel.:381215.
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Nationale orgeldag 2008
De jaarlijkse Nationale Orgeldag vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 september.
Ook het prachtige Smitsorgel in de kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie te
AarleRixtel kan worden bekeken, bespeeld en beluisterd. Om 14.00 uur, 15.00 uur en
16.00 uur zal de organist van de kerk, Rob Rassaerts, de aanwezigen boven bij de
speeltafel ontvangen. U kunt kennismaken met het interieur van het machtige
instrument, de prachtige buitenkant en bovenal de geweldige klanken. U kunt al uw
vragen kwijt en desgewenst uw muzikale kwaliteiten laten horen.
Beneden in de kerk zal Louis Barten aanwezig zijn om eventuele vragen over het
gebouw te beantwoorden.

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

De vele blijken van deelneming na het overlijden van ons pap,
schoonvader en lieve opa

Jan Verbakel

hebben ons zeer getroffen. De vele brieven, kaarten en bloemen, als mede uw
aanwezigheid bij de uitvaart, waren voor ons een grote troost. Hiervoor onze
oprechte dank. Bijzonder veel dank aan pastor Deli voor de mooie
eucharistieviering.

Mien Verbakel-Schuurmans
Anita, Frank
Martijn en Maarten.

Na het overlijden van Maria van Gerwen-Migchels,
werden wij geraakt door de vele brieven,kaarten en telefoontjes.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor de warme belangstelling en
genegenheid.
Zij leeft voort in onze harten.

Geri, Theo, Marloes, Jelmer, Lucie, Yvonne en Marieke.

BBBBBericht van: Pagina 9



openingstijden:
ma 13:00-17:00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

openingstijden:
ma 13.00-17.00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

www.kapsalonastrid.nl
Pagina 10

    SEPTEMBER en OKTOBER workshopmaand. Ook voor kinderen!!
    U bent van harte welkom in de winkel voor wonen en lifestyle. Aparte decoraties
en modeaccessoires rekeninghoudend met de trends en stijlen van nu. La Romanza
verzorgt ook uw kerstpakketten!! Vraag vrijblijvend om info!!!

        Dorpsstraat 23 Aarle Rixtel                            06 – 52 330 331
     OPEN:  di t/m do 10.00 – 18.00 u  vrijdag 10.00 – 19.00 u zat 10.00 – 17.00 u
                                             Tussen de middag gewoon open
            www.laromanza.nl                                              info@laromanza.nl



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

Lieve mensen van Aarle-Rixtel en van daarbuiten!

Ik wist niet dat ik zoveel vrienden en vriendinnen had met wie ik lief en leed mocht
delen op bepaalde momenten van ons leven.

Ik weet echt niet HOE ik jullie allen moet bedanken.
Bedanken voor alles!!
Voor jullie massale opkomst in de Kerk en in De Dreef. . .
Het parochie bestuur en het feestcomité. . .
Bedanken voor jullie gulle gaven, waardoor het grootse feest zichzelf heeft kunnen
bedruipen. . .
Bedankt alle werkers en werksters van “Voor en achter” de schermen.

En inderdaad: Ik vond het fijn jullie allen nú te nodigen op mijn gouden feest en niet
te wachten tot op mijn begrafenis!

Dit wilde ik u in al die jaren verkondigen dat “Onze Verlosser leeft”. Getuigen zijn
van een hartelijke en uitnodigende Kerk!!

Ik hoop nog wat “blessure tijd” te krijgen en ik bid dat het jullie allemaal GOED mag
gaan!

Pastoor Mundus Tilman.
(Don Camillo.)

VVVVVanuit de Pastorie Pagina 11
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OOK JE BUIK ER VAN VOL?

Doe het anders en weet hoe je je gewicht het hele jaar door in
balans houdt.

De gewichtsconsulent begeleidt je persoonlijk naar een gezond
gewicht.
Met een gewone,  gezonde voeding en een eetpatroon dat past

bij je leefstijl ga je naar een  GEZOND GEWICHT,
ZONDER maaltijdvervangers, pillen, poeders of andere
wondermiddelen.

Bel voor gratis informatiegesprek.

LENY JANSSEN-LEURS       Gediplomeerd gewichtsconsulent (BGN)
Burg v. Nispenstr 3, 5741 GN Beek en Donk

Tel 0492-462191
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Harmonie
De Goede Hoop

MUZIEKCURSUS
VOOR KINDEREN

Harmonie De Goede Hoop start weer met
een muziekcursus voor kinderen van 8, 9
en 10 jaar. In tegenstelling tot andere
jaren wordt hiermee al voor de herfst-
vakantie begonnen en wel op maandag 8
september. De kinderen worden spelen-
derwijs vertrouwd gemaakt met alles wat
met muziek te maken heeft: luisteren,
zingen, tellen, notenschrift lezen, klap-
pen, dansen, instrumenten leren kennen
en natuurlijk ook zelf muziek maken.
De lessen worden wekelijks op maandag
gegeven van 16.30 tot 17.30 uur in De
Dreef. De cursus omvat 30 lessen en
eindigt in mei.
Tijdens een deel van de cursus zal
kennisgemaakt worden met allerlei blaas-
en slagwerkinstrumenten. De kosten van
de cursus bedragen • 75,-, te betalen na
de vierde les.
Wilt u uw kind voor deze cursus opgeven
of wilt u meer informatie, dan kunt u bel-
len naar Heleen van Asten, Dorpsstraat
43, Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 31 47.
Opgeven kan tot uiterlijk 3 september.

Programma
September K.V.B.Afd. Aarle Rixtel

Ons seizoen gaat bijna weer van start.
De openingsbijeenkomst is op woensdag
10 september ditmaal niet s’morgens
maar s’avonds aanvang 20.00 uur in de
Dreef. Ook voor het nieuwe seizoen
hebben we ons programma weer rond
gekregen. Onder het genot van een kop
koffie en een koek bespreken we het
programma en het als zelfstandige
K.V.B. verder te gaan.
Huldiging van Marie Heijl voor haar 55
jarig lidmaatschap, zij zal door ons in de
bloementjes worden gezet. En natuurlijk
als afsluiting van de avond onze gebrui-
kelijke loterij. Wij hopen dat we op deze
belangrijke avond alle leden mogen

Katholieke
        Vrouwenbeweging

Vormselvoorbereiding van start!

21 scholieren uit de eerste klas van het
voortgezet onderwijs hebben zich al
aangemeld en gaan na de herfstvakantie
beginnen met de voorbereiding op hun
vormsel. Zij ontvangen binnenkort een
brief met meer informatie.
Heb je je nog niet aangemeld en wil je
toch nog graag mee doen? Meld je dan
snel aan bij een van de leden van de
werkgroep of op de pastorie. Ook
kinderen die naar de tweede klas gaan
van het voortgezet onderwijs en die nog
graag mee willen doen zijn van harte
welkom! Wil je eerst nog wat meer weten
neem ook dan gerust contact op.
De vormselwerkgroep
Gerrie van Bommel (tel. 383008), Rian
Ligteringen (tel.549967), Annemiek Kamp
(tel.384004)

begroeten.
Woensdag 17 september Megadisc-
Kegelen bij “Bistro De Molen” aan de
Leenderweg in Heeze. Kosten hiervan
bedragen 13,00 euro incl. koffie/gebak en
huur van de banen. Plus de vervoers-
kosten 2.50 euro. Dit bedrag gelieve te
voldoen bij het koffie uurtje op 10/09
Opgave strookje vóór 1 september
inleveren bij T.v.Ganzewinkel of eventueel
doorbellen. Voor meer informatie bel
Diana Aarts tel. 0492-546011. Zij kan U
alles over onze vereniging vertellen
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I.V.N. laarbeek:

Beste natuurvrienden,
De vakantie zit er weer op, tijd om de
draad van het dagelijkse leven weer op te
pakken! Ook wij gaan weer van start met
een nieuwe reeks contact avonden.
Het agfelopen jaar werd de contactavond
goed bezocht, wij hopen het komende
jaar weer op zo’n goede opkomst, dat is
tòch dat veel mensen zich interesseren
voor de natuur!
Voor mensen die niet weten wat een
contactavond bij het I.V.N. inhoud, zal ik
het even uitleggen:
Elke derde donderdag van de maand
hebben wij een gast, die door middel van
een lezing en/of dia presentatie uitleg
komt geven over een dier of onderwerp uit
de natuur.
Deze avonden worden in het I.V.N.
gebouw aan de Beekseweg in Aarle
Rixtel gehouden, en zijn gratis en voor
iedereen die interesse heeft, dus ook als
je geen lid bent.
De eerste avond na de vakantie zal dhr.
Vilmar Dijkstra komen vertellen over het
leven van de bever; Dhr. Dijkstra is
werkzaam bij zoogdierenver. VVZ. en is
nauw betrokken geweest bij het uitzetten
van de bever in ons land.
Hij zal in een dialezing uitvoerig ingaan op
het leven en gedrag van de bever en de
effecten die bevers op de omgeving
hebben. Maar daarnaast zal hij toelichten
waaraan een leefomgeving moet voldoen
om een herintroductie tot een succes te
maken.
De avond is op donderdag 18 sept van
20.00 tot 22.00.
Namens I.V.N. Laarbeek,Jo Kuijpers.

7 september, Den Dungen
Optredens Un Bietje Brabants en
Gerard van Maasakkers.

Zondag 7 september a.s verzorgen
Muziekgroep Un Bietje Brabants en
troubadour Gerard van Maasakkers
wisselende optredens in hotel/zaal Boer
Goossens te Den Dungen. Un  Bietje
Brabants bestaat uit Tonny van der Els
en Henk van Beek uit Aarle-Rixtel, Frans
Reloe uit Lieshout en Ad van Eijk en Tiny
van Dalen uit Gemert.
Deze groep is inmiddels aardig bekend
met het album “Tralderhand” en o.m.
optredens voor Omroep Brabant.
Gerard van Maasakkers geniet al 30 jaar
grote bekendheid en verzorgt momenteel
een reeks van jubileumconcerten.
Deze muziekavond, die om 20.00 uur
begint,  wordt georganiseerd door de
Stichting “Muziek om de Toren” te
Dungen.
Kaartjes ad • 8,00 zijn te bestellen bij
Piet Pels, telefoon 073 5942151 of aan
de zaal.
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Collecte Beatrix Fonds
van 7 tot 13 september 2008.

In de tweede week van september vindt
de jaarlijkse collecte van het Prinses
Beatrix Fonds plaats. Er gaan ruim
32.000 collectanten op pad om geld in te
zamelen voor het werk van het Fonds.
Het Prinses Beatrix Fonds krijgt geen
overheidssteun en is volledig afhankelijk
van giften uit de samenleving. De jaar-
lijkse collecte is een van de belangrijkste
inkomstenbronnen. Wie in september
een paar uurtjes beschikbaar is, kan door
te collecteren veel voor het Fonds
betekenen. Meld u aan bij Wilma van
Brug, Dijkmanstraat 36, tel: 382587.
Alvast heel hartelijk dank.
Waar wordt uw geld aan besteed?
Onderzoek naar spieren, zenuwen,
ruggenmerg en hersenen. Hoe beweegt
een spier? Om je spieren te kunnen
bewegen, zijn er signalen vanuit de
hersenen nodig. Deze signalen lopen
daarna door de zenuwen in het ruggen-
merg. Vanuit het ruggenmerg gaan deze
signalen dan via andere zenuwen naar
de spieren zodat deze ‘actie’ kunnen
ondernemen. Wat zijn spierziekten?
Met een spierziekte bedoelen wij alle
ziektebeelden die een negatief effect
hebben op de spieren. Dit kan veroor-
zaakt worden door een fout in: Spieren,
Zenuwen, Ruggenmerg, Hersenen. Het
kan dus mis gaan in de spier zelf, maar
ook in de aansturing van de spier vanuit
de hersenen, het ruggenmerg of de
zenuwen. Kenmerken van spierziek-
ten Er zijn meer dan 600 verschillende
spierziekten en allemaal hebben ze zeer
uiteenlopende kenmerken. Deze kunnen
o.a. zijn: Spierzwakte, Spierverlamming,

Spierstijfheid, Spasticiteit, Ongecontro-
leerde spierbewegingen Dit kan variëren
van een enkele spier die is aangedaan tot
alle spieren. Ook is het mogelijk dat niet
alleen de spieren zijn aangedaan, maar
ook andere lichamelijke functies. Dit is
vaak het geval bij ziekten waar de fout in
de hersenen zit. De mate waarin de
spieren zijn aangedaan en de aanvang
van de ziekte is voor elke spierziekte
verschillend. Mensen met spierziekten
zijn vaak ongeneeslijk ziek, invalide en
kunnen in sommige gevallen binnen een
paar jaar na de diagnose overlijden.
Omdat veel spierziekten zeldzaam zijn,
is het vaak niet precies bekend hoeveel
mensen een bepaalde ziekte daad-
werkelijk hebben. In totaal hebben naar
schatting 200.000 mensen in Nederland
een spierziekte. Oorzaken: Een groot
aantal spierziekten is erfelijk. Dit
betekent dat er een fout aanwezig is in
het DNA van (een van) de ouders die
doorgegeven kan worden aan de
kinderen. De kans dat deze fout door-
gegeven wordt is afhankelijk van de soort
fout. Ook kan het voorkomen dat iemand
de fout met zich meedraagt, maar dat er
geen kenmerken van de ziekte zichtbaar
zijn. Dan is iemand drager van de ziekte.
Spierziekten kunnen ook veroorzaakt
worden door externe factoren. Een
infectie of zuurstofgebrek bij de geboorte
kunnen bijvoorbeeld de oorzaak zijn van
een spierziekte. Bij bepaalde spierziek-
ten is juist de combinatie van verschillen-
de erfelijke en niet-erfelijke factoren de
oorzaak van de ziekte. Er zijn ook nog
veel spierziekten waarvan de oorzaak tot
op heden onbekend is.

KKKKKlokje

Gevraagd:
Wij zoeken twee mensen die een
antenne bij mij van het dak willen afhalen.
Bij voorbaat alvast hartelijk dank. Tel:
381683
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Dag van de Ouderen

Woensdag 1 oktober 2008

Het Laarbeekse comité “Dag van de
ouderen” nodigt alle Laarbeekse
senioren uit voor het vieren van deze
jaarlijkse dag. Deze wordt gehouden in
muziekzaal “Het Anker”, Pater Vogel-
straat 39 Beek en Donk aanvang 13.30
uur en eindigt om ongeveer 17.30 uur.
De zaal gaat open om 13.00. uur.
Initiatiefnemers zijn de vier KBO afde-
lingen van Laarbeek. Ook dit jaar bieden
wij u een zeer gezellige muzikale
middag. Voor de pauze een optreden van
de “Ontspanningsgroep Mariahout”
En na de pauze een optreden van
cabaretgroep “Het Brabants Kabber-
retje”. Het Seniorenorkest o.l.v. Bert
Brouwers zal de middag muzikaal onder-
steunen.
Verder vindt er een loterij plaats met vele
mooie prijzen. Naast koffie ontvangt U
ook nog gratis een consumptie.
Een middag die u niet mag missen!
Entreeprijs • 4,00 pp.
Er zijn een beperkt aantal kaarten te
koop, dus wees er snel bij.
Kaartverkoop
Woensdag 10 september en vrijdag 12
september telkens van 10 tot 11 uur, in
de computerruimte in Mariëngaarde.

 

De Zorgboog opent Hospice
Mariëngaarde in november

Op 4 november 2008 opent De Zorgboog
Hospice Mariëngaarde. Een high-care
zorgvoorziening voor terminale zorg.
Mensen die ongeneeslijk ziek zijn,
kunnen hier tot aan hun dood worden
verzorgd. Zij kunnen 24 uur per dag
rekenen op professionele, verpleegkun-
dige zorg in een huiselijke omgeving. Het
hospice met zes bedden krijgt een plek
op de derde etage van Zorgboogcentrum
Mariëngaarde in Aarle-Rixtel.
Eind juli 2008 is de verbouwing van de
derde etage in Zorgboogcentrum Mariën-
gaarde tot een hospice gestart. Dit is
enkele weken later dan gehoopt.
Vanwege de vertraging in de verbouwing
is de openingsdatum verschoven naar 4
november 2008. Enkele dagen daarna zal
het Hospice Mariëngaarde haar eerste
cliënten ontvangen.
Naast de activiteiten voor de verbouwing
en inrichting van de ruimtes wordt ook de
24-uurs zorg binnen het hospice
vormgegeven. Inmiddels is een team
medewerkers samengesteld, inclusief
afdelingshoofd en is de procedure om
vrijwilligers aan te trekken in gang gezet.
Het Hospice Mariëngaarde zal plaats
bieden aan zes cliënten.

Huiselijke sfeer
Een hospice (gastverblijf) is van
oorsprong een klooster dat onderdak
bood aan pelgrims en andere reizigers.
Tegenwoordig wordt het woord gebruikt
voor een huis met een huiselijke sfeer
waar terminale zorg wordt gegeven aan
mensen met een beperkte levens-
verwachting. In een hospice is alle zorg
gericht op het individu. De cliënt van het

hospice heeft alle vrijheid en ruimte om te
doen wat hij wenst en er wordt zoveel
mogelijk voorzien in zijn specifieke
wensen en behoeften.
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Nu ik aan het schrijven ben is de kermis
in Aarle-Rixtel weer achter de rug. Op
kermismaandag staat dit jaar het “Koning
schieten” bij het Blauwe Schut op het
programma. De dag begint met het
ophalen van de oude koning Henk van de
Ven in Lieshout. Ja, u leest het goed, de
beide koningen van zowel het Blauwe als
het Rooie Schut wonen in Lieshout. Als
dat geen Laarbeek gevoel meer is, weet
ik het ook niet meer. Na de traditionele
H.Mis in de Kerk wordt er kermisborrel
gedronken bij de familie Prinsen aan de
overzijde van de kerk. Om 14.00 uur
wordt er vertrokken naar hun gildenterrein
aan de Hagelkruisweg, achter koekjes
fabriek van Jeurgens. De weergoden zijn
dit jaar de gilden goed gezind. Een
aangename temperatuur, niet te warm,
precies goed. Johan bedankt voor de
goede medewerking van je. Het is
bijzonder druk, heel veel mensen zijn
komen kijken naar “het koning” schieten.
Traditiegetrouw wordt het eerste schot
gelost door de burgemeester, gevolgd
door pastor Deli en drie schoten voor de

oude koning. Dit jaar zijn er zelfs negen
gilden broeders die de strijd aan gaan om
koning van het Blauwe Schut te worden.
Na de diverse pauzes zijn er intussen
alweer zo’n honderd schoten gelost op
de houten vogel. De vogel overleefde zelfs
dertien ronden de schoten van de negen
schutters, intussen dus beland op 122.
Eugène Barten schoot als tweede in rij
en met het 124e schot kwamen de
laatste delen van de vogel naar beneden.
De schutters, waaronder de oud koning,
feliciteerden als eerste Eugène met het
behalen van de Koningstitel van het
Blauwe Schut. Natuurlijk werd het
koningsbier opgediend voor de
gildebroeders. Nadien volgde aan het
einde van de middag de traditionele
vendelgroet aan de nieuwe koning
Eugène Barten en zijn vrouw Angeline.
Even na zes uur vertrokken de gilde-
broeders naar hun stamcafé bij Thieu van
Bracht aan de Kerkstraat. Reportad is na
de kermisdagen op bezoek bij Eugène
en Angeline Barten op de Elshorst. Zij
wonen daar in een kind vriendelijke buurt
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met weinig autoverkeer. Hun zoon Timo
(6) is een van de aspirant leden van de
Blauwe Schut. Ja, vertelt Eugène, ik ga
me als nieuwe koning sterk maken voor
de jeugd. Ik zelf ben ook als jong lid
begonnen bij het Blauwe schut, op het
ogenblik ben ik vijfendertig jaar gilde lid.
En het spreekwoord gaat nog steeds op.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
We hebben op dit moment drie junioren.
Zij ontvangen een opleiding op de trom.
Ja, Louis van de Weijer verzorgt iedere
week een les. Maar ook de oudere
spelers op de trom oefenen wekelijks.
Eugène zegt mij dat junior leden van
harte welkom zijn. De junioren krijgen
uitleg over het ontstaan van het gilde.
Aan hen wordt uitgelegd waarom
bepaalde dingen gebeuren. Ook wordt
hen normen en waarden aangeleerd. Je
bent broeders onder elkaar, gaat met
respect met elkaar om. Ze leren ook op
bezoek gaan bij de andere gilden. Zij
leren daar ook om te gaan met andere
leeftijd genoten bij die gilden.
Ik vraag aan Eugène of hij al stil heeft
gestaan wat een koning allemaal te doen
heeft. Ja, hij is zich ervan bewust. Ik zal
mijn best doen om dat zoveel mogelijk te
vervullen. Maar, zegt hij erbij, mijn werk
zal er niet onder mogen lijden. Maar ik
zal altijd vrij zijn met bepaalde van te
voren bekende activiteiten. Gelukkig
vallen de meeste activiteiten in het
weekend en dan kan ik er wel bij zijn.
Reportad vraagt aan Eugène en Angeline,
wat voor werk doen jullie. Eugène vertelt
dat hij bijna twintig jaar internationaal
chauffeur is geweest. Hij is geweest in
Rusland, Estland, Letland, Litouwen,
Polen, Italië, Griekenland, maar ook
Frankrijk, Spanje, Portugal, eigenlijk ben
ik in heel Europa geweest. Maar je gaat
op een bepaald moment toch kiezen voor
je gezin. Je wilt iedere avond thuis zijn.
Je zoon zien opgroeien. Je vrouw
ondersteunen in de opvoeding. Je laat
haar er niet alleen voor staan. Dan ga je
op zoek naar ander werk. Ik werk op dit

moment bij Albert van Uden in Beek en
Donk. Het bevalt mij prima, maar ook
daar is het soms heel hard werken en
meer uren maken. Wij plaatsen veel
tijdelijke dranghekwerken voor Heras
Hekwerken. Dan kan het ook wel eens
laat worden voordat je thuis bent. Ik ga ’s
morgens met de motor naar mijn werk. Ik
werk samen met een collega bijrijder om
de werkzaamheden te verrichten. Je bent
niet alleen chauffeur, maar ook monteur.
Jij bent ook actief met carnaval. Ja, zegt
Eugène, ik ben lid van de Hofkapel, speel
daar de grote trom. Dat kost je toch ook
wel de nodige tijd. Maar wel gezellig, je
bent met een hele club. Je maakt
muziek, waar anderen van genieten. Je
maakt je op deze manier toch dienstbaar
aan onze gemeenschap. En we hebben
bij de Hofkapel steeds jonge spelers
erbij. En dat is erg fijn. En dat is nu het
grote verschil tussen een stad en een
dorp weet Eugène te vertellen. In een
dorp groet je de mensen die je tegen
komt, in de stad loop je elkaar voorbij
zonder te groeten. Ik zou er niet kunnen
wonen. Hij weet ook te vertellen dat ze
het zo fijn hebben gevonden met de tent
achter “De Lantaarn”, fijn dat er ook
zoveel mensen in de tent carnaval
hebben gevierd. Het was er gezellig druk.
Ook de brunch was echt druk bezocht.
Nog nooit zoveel mensen waren er. Veel
positieve reacties gehoord.
Eugène en Angeline vertellen dat ze
zeven jaar geleden zijn getrouwd in de
week na de kermis. Ze hadden elkaar
drie jaar daarvoor leren kennen tijdens de
kermisdagen. Vandaar dat ze op 24
augustus hun trouwdag hebben gevierd,
ook weer met de kermis. Wat was het
warm in 2001, er kwamen ’s avonds
gasten in korte broek naar het feest. Het
was die dag maar liefst vijfendertig graden
warm. Het kon niet mooier zijn. We
hebben er echt van genoten.
Eugène vertelt dat zijn vader altijd bij het
schut is geweest, dat zijn broers Eric en
Mark er ook bij waren. Maar dat was best
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Ontspanningsarrangement voor
mantelzorgers
De (dagelijkse) zorg voor een chronisch
zieke partner, kind, familielid of andere
naaste kan erg zwaar zijn. In veel
gevallen blijft er voor de mantelzorger
geen of te weinig tijd over voor hobby,
ontspanning, sociale contacten of
vakantie. Terwijl het juist belangrijk is om
af en toe eens even de zorg los te
kunnen laten. Even afstand nemen, even
nieuwe energie opdoen, even wat tijd
voor jezelf nemen. Al jaren organiseert
PuntExtra, in samenwerking met Mezzo,
mantelzorgweekenden. Met succes!
Maar niet iedere mantelzorger kan in een
weekend de zorg overdragen. Door de
week kan dit gemakkelijker zijn,
bijvoorbeeld door dagopvang. PuntExtra
voorziet hierin door een mantelzorg-
arrangement van maandag tot en met
woensdag.
‘Wie ben ik …naast mantelzorger?’
In het ‘Even de mantel los’ –
arrangement van 6 t/m 8 oktober staat
het thema ‘Wie ben ik…naast mantel-

zorger?’ centraal. Wie plotseling voor een
naaste moet zorgen kan het gevoel
krijgen hierdoor volledig te worden
opgeslokt. Met zelf gekozen werkzaam-
heden, activiteiten en hobby’s laat
iemand zien wie hij of zij is. Als je hier
minder of niet meer aan toekomt, ver-
dwijnt ook een stukje van jezelf. Tijdens
het arrangement gaan mantelzorgers met
elkaar en de begeleider, op zoek naar
hun persoonlijke ambities, interesses en
mogelijkheden. Waardoor wordt je geïn-
spireerd en gemotiveerd? Waar haal je
energie uit om de dagelijkse bezigheden
als mantelzorger op een goede manier vol
te houden? In drie groepsbijeenkomsten,
op maandagmiddag, dinsdag- en
woensdagochtend, wordt hier invulling
aan gegeven.
Heerlijke, compleet verzorgde dagen
Het arrangement vindt plaats in Hotel
Conferentiecentrum Boschoord, midden
in de prachtige Oisterwijkse bossen. Een
uitgelezen plek om naast de groeps-
bijeenkomsten volop te genieten van vrije
tijd, te ontspannen, andere mantel-
zorgers te ontmoeten en samen lekker te
eten.
Informatie en aanmelding
Het ‘Even de mantel los’- arrangement is
alléén  voor deelnemers van PuntExtra en
kost • 65,- (exclusief drankjes). Wanneer
iemand per direct deelnemer wordt, is hij/
zij ook welkom. Aanmelden kan tot 19
september. Deelname geschiedt op
volgorde van inschrijving.
Reageer snel en bel met PuntExtra,
tel. 040 – 23 08 538.
Meer informatie is ook te vinden op
www.puntextra.nl

 

leuk om met zijn vieren bij het schut te
zijn. En zegt Eugène, in Aarle-Rixtel
hebben we diverse muziek
gezelschappen. Die zorgen toch voor een
stuk saamhorigheid, gezelligheid, samen
optrekken. Je vormt zo toch een
gezellige sfeer in een dorp. Wel een
beetje Bourgondisch, maar wel gezellig.
En dat is het waarom we in Aarle-Rixtel
willen blijven wonen.
Reportad dankt Angeline en Eugène voor
de koffie en het gezellige gesprek wat we
met elkaar hebben gevoerd. Eugène en
Angeline nog van harte proficiat namens
de Aarlese gemeenschap. Een gezellige
koningstijd toegewenst. Reportad.

KKKKKlokje

Dovens Meubelen:
Wij ruilen uw oude Meubelen in en
verkopen ingeruilde meubelen. 0492-
341553. Kerkeind 38 Milheeze.
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Modelbouw in
bibliotheek Aarle-Rixtel.

Tot eind september zijn de vitrines van
bibliotheek Aarle-Rixtel gevuld met
modelbouw. Te zien zijn diverse
modellen van landbouwwerktuigen en
boerengerei, welke in het midden van de
vorige eeuw op en rondom de boerderij
werden gebruikt. De modellen zijn ge-
bouwd op een schaal van 1:8 en
gemaakt door Martien van de Graef uit
Aarle-Rixtel. Te zien tot eind september
tijdens openingsuren van de bibliotheek.
Olifantenverzameling
in bibliotheek Beek en Donk
In de vitrines van Beek en Donk staat de
olifantenverzameling van Willem Vissers
uit Beek en Donk. Willem is acht jaar en
spaart al olifanten vanaf zijn vijfde jaar.
Voor zijn verjaardag vroeg hij aan
iedereen iets van olifanten en zo groeide
zijn verzameling. De olifanten staan in
een kast op zijn slaapkamer. De
olifantenknuffels liggen allemaal in zijn
bed.  “De olifant is mijn lievelingsdier,
zegt Willem en hij wil zijn verzameling
nog groter maken, dus als u iets voor
Willem heeft…… Tot eind september te
bewonderen tijdens openingstijden van
de bibliotheek.

Manuscripta
Manuscripta is de feestelijke opening van
het boekenseizoen. U vindt er vele
uitgeverijen, auteurs, signeersessies,
interviews en ludieke presentaties.
Kortom, alles voor de boekenliefhebber!
Zondag 7 september van 11.00 - 18.00
op het terrein van de Westergasfabriek
in Amsterdam. Op zondag 7 september
worden op Manuscripta de nominaties

voor de NS Publieksprijs 2008 bekend-
gemaakt. De zes genomineerde auteurs
zijn op die dag ook aanwezig. Kijk voor
meer informatie en de aanwe-zige
auteurs op manuscripta.nl Als lid van een
bibliotheek betaalt u voor de toegangs-
kaarten geen • 10.- maar          • 7.50   
Bestel uw toegangskaarten met korting
op  www.manuscripta.nl/bibliotheek
NS Publieksprijs
Vanaf 7 september t/m 23 oktober kunt u
stemmen voor de NS Publieksprijs. U
beslist mede welk boek zich ‘Boek van
het Jaar 2008’ mag noemen.
Een selectiecomité van boekverkopers
en bibliothecarissen kiest uit een groslijst
van de meest populaire boeken van het
afgelopen jaar zes boeken: de zes
nominaties. Vanaf 7 september worden
deze bekendgemaakt.
Onder de stemmers worden ook dit jaar
mooie prijzen verloot. De hoofdprijs: een
jaar lang elke week een boek uitzoeken,
ter waarde van • 20,-. Prijswinnaars
krijgen medio december 2008 bericht.
Nieuwe kortingactie;
Dieren kijken met je biebpas
In september krijgen biebpasleden
korting op de entreeprijs van verschillende
Brabantse Dierenparken. Haal een folder
in de bibliotheek of kijk op
www.uitmetjebiebpas.nl voor alle
informatie.
De bibliotheek…….ruimte voor inspiratie!

KKKKKlokje

Cursus tekenen en schilderen:
Lerares tekenen start weer met
cursussen tekenen en schilderen op
zaterdag. Er is een cursus voor de jeugd
van 7 tot 12 jaar en er is een cursus
schilderen met acryl voor volwassenen.
Inlichtingen Atelier Overhorst Helmond.
Tel: 0492-525451.



www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl

Pagina 24



BBBBBericht van: Pagina 25

Op zondag 7 september organiseren wij
weer de traditionele Foto-Puzzel-Fiets-
tocht, waaraan iedereen mee kan doen.
De route is dit keer 22 km. lang, dus dat
hoeft voor niemand een bezwaar te zijn.
Na 12 km. is er een pauze bij de
Brabantse Kluis, langs het Missie-
klooster van het Kostbaar Bloed. Daar
krijgt iedereen een versnapering en
dienen een aantal vragen beantwoord te
worden.
Inschrijven en vertrekken kan men tussen
13.00 en 13.30 uur bij de Lantaarn
tegenover de kerk. Het inschrijfgeld
bedraagt • 1,00 per persoon en leden van
ADW en kinderen onder de 16 jaar
mogen gratis meedoen.Men kan
meedoen als groep, familie of duo
De tocht voert over een flink aantal
fietspaden en zoveel mogelijk verkeers-
luwe wegen. Vrij spoedig nadat iedereen
binnen is worden de prijswinnaars
bekend gemaakt. Het zijn geldprijzen en
de winnaars krijgen bovendien een
wisselbeker mee naar huis.
Op 14-9 reist een groep ADW-ers af naar
het Limburgse om daar de Mergel-
landroute te fietsen. Inschrijven voor deze
tocht kan men t/m 7-9 bij Pieter van Hoof
of Adri Donkers tel. 382334 of 386107.
afd. publ.

KKKKKlokje

Leuke groen workshops
Werk je graag met natuurlijke
materialen? Wil je graag de zomer nog
even langer om je heen of alvast een
mooi herfststuk maken? Wij helpen
decoreren met originele ideeën. Op
dinsdagavonden 16, 23 en 30 september
of op donderdagavonden 18 en 25
september geven wij workshops. Een
workshop begint om 20.00 uur, duurt tot
ongeveer 22.00 uur. Bel om een plekje te
reserveren.
Madeliefste Creatief (06-20270699)
Marscha en Thea

KKKKKlokje

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.

Herenkapsalon W. van Bakel:
Herenkapsalon W. van Bakel is wegens
vakantie gesloten van 1 t/m 15
september 2008. Vanaf dinsdag 16
september zijn wij weer geopend.

Dovens Meubelen:
Alles maar dan ook alles wat betreft
meubelen voor woonkamer - slaapkamer
en keuken. Tafels + stoelen. Senioren
opgelet: grote keuze. Kerkeind 38
Milheeze. 0492-341553.

Gezocht :
Chauffeur voor Maandag en Donderdag
avond voor wegbrengen en ophalen van
en naar vliegveld Dusseldorf (ongeveer 2
uur per rit), met ingaan van half Septem-
ber tot ten minste eind December 2008.
Bedoeld als leuke bijverdienste.
Contactgegevens: David Knukkel  Molen-
straat 35, 5735 BJ Aarle-Rixtel. 
Telefoon : 06-29022439. 
Email:d.knukkel@hetnet.nl

Wat?? Kleding duur?? 
Volg een gezellige en geldbesparende
naai- en kniples. Zowel beginners als
gevorderden hebben snel succes. Kleine
groepen met een ervaren lerares.
Opgeven dagelijks op tel: 0492-543387
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Aarle Rixtelse Tafeltennisclub op
zoek naar meer en nieuw talent!

Attc 77 is het nieuwe seizoen begonnen .
Vanaf maandag 17 augustus 2008 zijn de
deuren van de tafeltennishal weer
geopend. Wat kan zo’n vakantieperiode
lang duren voordat je weer een balletje
mag slaan maar tegelijkertijd is ze
omgevlogen. De Olympische spelen in
Beijing hebben voor hernieuwd enthou-
siasme gezorgd. De twee nederlands -
chinese speelsters Jiao Li en Jie Li
alsmede de nederlands- Russische Elena
Timina hebben fantastisch gespeeld
maar de teams van de Verenigde Staten
en Singapore waren beter.  De tafel-
tennissport is in China op extreem hoog
niveau ontwikkeld en daardoor hebben
diverse landen in hun teams ook chinese
speelsters opgenomen. Ze versterken de
teams en stimuleren tegelijkertijd de
anderen om hun niveau te verhogen.
In het Aarle Rixtelse hebben we helaas
geen chinese speelsters maar dat wil niet
zeggen dat er in de competitie geen
gedreven speelsters en spelers aanwezig
zijn. Zij gaan het komend seizoen weer
hun best doen om in hun klasse te
winnen. Dat zal gepaard gaan met veel
inzet om de beste te worden maar
tegelijkertijd ook om sportief te zijn. Een
uitgangspunt dat de Aarle Rixtelse
Tafeltennisclub hoog in haar vaandel
heeft. Het is niet moeilijk om te winnen
als je goed bent maar het is des te
moeilijker om er voor te zorgen ,dat als je
zo goed bent, dat de tegenstander ook
met plezier op de wedstrijd terug kan
kijken.
Attc77 heeft genoten van de Olympische
Spelen en is nu ook klaar voor meer en
nieuw talent. Je hoeft nu nog niet super
goed te zijn maar als je de inzet hebt om

sportief te willen winnen en je wil daarvoor
trainen op de maandag en/of
woensdagavond dan ben je van harte
welkom. Misschien heb je deze vakantie
op je vakantieadresje op je slippers nog
eens een balletje geslagen en was dat
toch wel super! Schroom niet en neem
contact met ons op. Overigens als je
denkt dat je wel wil tafeltennissen maar
winnen bijzaak vindt dan ben je ook
welkom. Met name op de donderdag-
avonden zijn de recreanten aanwezig.  Bij
attc77 is er ruimte!
Voor meer info:
www.nttb.nl/attc77 en natuurlijk in de hal
aan de Jan van Rixtelstraat
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Het was weer
een fantastische jeugd3daagse!
Het begon allemaal op dinsdag 12
augustus. Bij aankomst op het terrein bij
de Dreef, zag iedereen al van ver af dat
het dit jaar anders zou zijn als alle andere
jaren. Op het veld stond een grote tent.
Deze staat altijd op een andere locatie
voor de overnachting van de grote jeugd,
maar dit jaar hadden we besloten hem op
het veldterrein te zetten. De weersvoor-
spellingen waren dusdanig dat we
dachten er op deze plek meer profijt van
te hebben. Achteraf hadden we geen
betere beslissing kunnen nemen!
Het thema van dit jaar was zomer-
carnaval! We zijn ook dit jaar natuurlijk
weer begonnen met ons nieuwe dansje.
Voordat iedereen met ons de salsa mee
danste duurde wel even, maar bij
sommige kwamen de heupen al snel los.
Het was een mooi fleurig gezicht omdat
iedereen een bloemenketting om zijn nek
had. Het spektakel werd nog spannender
omdat er een paar vuurspuwers hun
kunsten kwamen laten zien! Meters hoge
vlammen spuwden zij de lucht in! Al snel
konden we met de hutten beginnen. Er
werd weer hard gewerkt aan de hutten.
Van ver af hoorde je al het getimmer. Het
was weer een herrie van jewelste! Er werd
al snel een nieuw dorp gebouwd in Aarle.
Er was zelfs een hut bij die verdacht veel
op een huis uit plan Strijp leek. Compleet
met een spits dak. De hutten kregen nog
een mooi kleurtje en het veld zag er weer
geweldig uit! Het weer zat niet echt mee
deze dag. Na het hutten bouwen begon
het te regenen. De kinderen konden
allemaal in de tent droog hun
boterhammetjes opeten. Ondertussen
werden de spelen in de Sporthal van de
Dreef en de tent klaar gezet voor het

middag programma. Met dank aan Frans
Koppens die op het laatste moment wat
extra spelen kon leveren. Omdat we
deze fantastische locaties hadden
werden de kinderen niet nat en konden
we gewoon ons program-ma doordraaien.
De spelletjes varieerden van teenslipper
hinkelen tot kokosnoot kegelen, iedereen
heeft zich geweldig vermaakt. Het mega
springkussen was ook fantastisch. Om 4
uur kwam er al weer een einde aan deze
natte, maar toch zeer geslaagde dag.
Dat gold alleen voor de kleintjes want de
kinderen vanaf groep 5 werden om half 7
al weer terug verwacht voor het avond
programma. Omdat de tent dit jaar een
nieuw plekje heeft gekregen werd er ook
hier op het terrein geslapen, maar voordat
het zover was moest er nog een foto
puzzeltocht gelopen worden door het
dorp. Na terug-komst kreeg iedereen een
bakje popcorn. Er werd gezongen bij de
karaokeshow van Music and lights,
broodjes en marsh-mallows gebakken
boven de vuurkorven. Kortom een hele
gezellige avond. Om 1 uur is iedereen
richting slaapzak vertrokken, maar van
slapen kwam nog niet zo veel…
Op woensdag begon het voor de
kampgangers weer vroeg. Voor sommige
was de nacht heel kort… Wakker worden
en brood smeren voor de bossen. Als
ontbijt een lekker gebakken eitje zodat
we er vandaag weer stevig tegenaan
kunnen! Voor vandaag stond er een
bosprogramma gepland. De lucht zag er
blauwer uit als gisteren dus vol goede
moed vertrokken we met zijn allen naar
de bossen. De kleintjes met de bus en
de taxi en de grote jeugd op de fiets. Er
werd genoten in de bossen van geweldi-
ge spellen. Levend stratego, ren je rot en
levend kwartet.  Het weer zat echter niet
mee en zou vandaag de spelbreker
worden. De kinderen die in de bossen
zaten konden schuilen in de loods bij
Biemans recycling. Zij zijn gelukkig niet
nat geworden. De bus en de taxi’s



Openingstijden showroom
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werden gebeld om de kinderen terug naar
het terrein te brengen. Binnen no time
stond taxi van Heijst en de bus weer voor
ons vervoer klaar. Echt top! Ook de
kinderen die nog op de fiets zaten heb-
ben we ergens kunnen laten schuilen.
Ondertussen goot het buiten! De
buienradar werd goed in de gaten
gehouden. Er waren echter 4 groepen die
iets te vroeg aangefietst waren. Zij waren
dus wel drijfnat. Maar de kinderen zagen
er wel de humor van in! Ze zijn recht-
streeks naar de gymzaal van ATTC
gefietst waar hun droge reserve kleren al
klaar stonden. Hier konden ze meteen
gaan apenkooien. Geweldig dat we ook
dit jaar van deze locatie gebruik mochten
maken! Een ander groot gedeelte van de
kinderen bevonden zich in de Dreef, waar
gebruik werd gemaakt van het springkus-
sen en een apenkooi! Nog nooit hebben
we zo’n prachtige locaties gehad voor ons
programma! Petje af! In de tent werd het
spel levend catan gespeeld, wat de
kinderen geweldig vonden om te doen.
Ondanks de regen hebben we toch weer
een geweldig leuke dag gehad! Om 4 uur
weer lekker naar huis.
Donderdag was de weersvoorspelling
een stuk beter. De lucht was blauw… De
zon scheen… zouden we het vandaag
wel droog houden? Er moest vandaag
weer hard geknutseld worden. Iedere
groep had dinsdag een enveloppe
getrokken met een opdracht erin. Er
moest hard gewerkt worden voor de
optocht van vanmiddag. Muziekinstru-
menten, bolderkarren versieren, rijden in
de trein, de trein versieren, spandoeken
maken, en voor sommige groepen was er
een speciale opdracht. Zij mochten een
auto pimpen! Met echte verf gingen ze
aan de slag. De meisjes maakte mooie
tekeningen op de auto, de jongens verfde
hem egaal van kleur, de meisjes begon-
nen weer opnieuw met bloemen, de
jongens maakte hem weer roze en zo
zijn ze een keer of 10 rond de auto

geverfd totdat de verf vanzelf de auto
afdrupte wat een heel mooi effect gaf! De
2 auto’s van Twan van Hout waren
onherkenbaar geworden! Maar ze zagen
er geweldig uit! Bij de lunch kreeg
iedereen een lekkere pannenkoek. Deze
waren weer gebakken door onze trouwe
bakoma’s. Oma’s bedankt, de pannen-
koeken smaakte wederom naar meer!
Alle voertuigen mochten mee de optocht
in! De mooist verklede groep werd
beoordeeld door een echte jury en mocht
de prinsenwagen gaan versieren en
mocht daar ook als echte zomer-
koningen en koninginnen op! Vol over-
gave werd hij beschilderd! De kinderen
straalden! Halverwege de optocht door
het dorp zijn we gestopt bij de Rabobank
voor de feestelijke opening van het
nieuwe kantoor.  Hier kunnen we voor de
kinderen weer leuke dingen mee doen!
Iedereen kreeg nog een mooie zonnebril
en de tocht werd weer voortgezet. Het
was druk in de straten van Aarle, we
hadden veel publiek! De kleurige optocht
kwam om 4 uur op het veld aan. Hier rook
het al heerlijk naar BBQ! Iedereen kon
gaan genieten van lekkere hamburgers,
worstjes en nog veel meer lekkers! Velvet
rouge zorgde voor een paar mooie
dansjes, wat het publiek erg leuk vond en
clown Suzie maakte de mooiste
ballonnen creaties!Het was een geweldig
gezellig feestje.
We hadden nog een laatste verrassing.
Een loterij met als hoofdprijs 2 fietsen, die
beschikbaar werden gesteld door
Belkumbikes. Iedereen wilde de stoere
fietsen wel winnen! Om 6 uur was de
afsluiting. Het begon weer te druppen…
Maar dat mocht de pret niet drukken, we
hebben weer een geweldige 3 daagse
gehad! Na ons laatste dansje mocht
iedereen moe, maar voldaan weer naar
huis! Iedereen die ons geholpen heeft om
het ook dit jaar weer tot zo’n groot
succes te maken heel erg bedankt! En
tot volgend jaar!
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.

Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.

Niet van namaak.
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De gevonden voorwerpen zijn op te halen
bij Hans Scheepers Duivenakker 62.
Op de website staan heel veel nieuwe
foto’s ga maar eens snel kijken en schrijf
iets in ons gastenboek!!
www.jeugd3daagse.nl
Volgend jaar op 1, 2 en 3 september
2009 zijn wij weer van de party, jullie
ook?
Kees, Hans, Elke, Petra, Anita, Angela,
Karin, Patrick, Trudy, Margo, Rudy,
Stephan, Nadine, Jos, Josina, Christel,
Elly en Corrie.
Dit zijn de sponsoren die voor ons de
Jeugd3daagse weer mogelijk hebben
gemaakt:
Fixet, Rotom BV, Music and lights,
Belkumbikes, Brabantwater,Albert Heijn
XL Helmond, Van den Berk Kerkhof, Petit
& Fritsen, Leenders Elektro, Rabobank
Laarbeek, Frans Van den Heuvel groen-
ten, Verbruggen eieren, Van Schayk
zaag en sleepwerk, Kapsalon Rian,
Artex, Bollen, Bakker van Brug, Beek-
mans hoveniersbedrijf, Drukkerij Aarle-
Rixtel, Biscuitfabriek Jurgens, Chinees
Fong Shou, Smikkelhuukske, Schilder
Frank Tops, Schilder Ad Chartrer, De
Kouwenberg, Catering de Kannelust,
Kaasgroothandel van Beek, Otten
installaties, Drogisterij Raaijmakers,
Drukkerij Gruijters, De Houtse Bazar, De
Greef textiel, Gardena, Taxi van Heijst,
aannemer Janssen & Vis, Hevu, de
Ganzenhut en tante Gerda.
Hopelijk staan jullie volgend jaar ook
weer voor ons klaar!

Afvalwijzer

Vanaf 7.30 uur wordt er afval opgehaald;
zet uw containers dus op tijd buiten!
Wanneer u oud papier bundelt is het
gemakkelijker op te halen. Zet het vóór
9.00 uur ‘s morgens op straat, anders
loopt u de kans dat de inzamelaar al is
geweest.
Meer informatie over afval en afval-
verwijdering vindt u op de afvalkalender
en in de gemeentegids.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de afdeling
Openbare Werken in het gemeentehuis
Laarbeek in Beek en Donk, telefoon 0492
469 809.

De kermis is pas voorbij,
als het tromgeroffel is verstomd,
volgens aloude traditie,
doen Harmonie en Gildes daarvan kond.
Bij het koningschieten van de Blaauw,
was het een drukte van belang,
tussen 6 pauzes door,
klonk het 18 keer pang.
De geweerloop werd dan te heet,
daartussen dus telkens 10 minuten rust,
niemand die dat erg vond,
want bier was er bij de vleet.
Alle negen de kandidaten gingen ervoor,
de spanning was de gezichten af te
lezen,
net voor de 7e pauze,
ging de hele haan er vandoor.
RDKKKKKlokje

KKKKKlokje

Gevraagd:
Huishoudelijke hulp voor 5 uur per week
in omgeving van Aarle-Rixtelseweg in
Helmond. Tel: 06.22.38.71.35 of email
naar Frans.heesters@planet.nl

Dovens Meubelen en Woning-
inrichter. Gordijnen – Vitrage –
Vloerbedekking – Novilon –Laminaat. Wij
meten, maken, hangen en leggen
(Vakkundig) 0492-341553. Milheeze
Kerkeind 38.
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Op dit moment is alles in het dorp, ik
zou bijna willen zeggen, weer terug bij
het oude. De vakantie is voorbij, de
scholen zijn weer begonnen en zelfs de
kermis is achter de rug. Voor zover ik het
heb kunnen bekijken is de kermis weer
prima verlopen. Ook de beide Gilde
dagen, op maandag en dinsdag, waren
weer een feest om daaraan (voor een
stuk) deel te kunnen nemen.  Bij de
blauwe hebben ze sinds maandag een
nieuwe koning, Eugène Barten genaamd,
gekregen en bij de rooi was het dinsdag
ook een drukte van belang. Zonder
noemenswaardige bijzonderheden een
geslaagde kermis dus, tenzij je de
gezelligheid als noemenswaardig wilt
beschouwen, want zoals ik zelf heb
ervaren, maar ook van veel kanten heb
gehoord, was dat op en rondom de
kermis de gezelligheid troef was.
De zaken die in de afgelopen periode de
aandacht trokken, werden veelal door
mensen van buiten Aarle-Rixtel veroor-
zaakt.  Zou dan toch elke rechtgeaarde
Aarlenaar aan het kermisvieren zijn
geweest ? Oordeelt u zelf;
OMGEVALLEN VRACHTAUTO;
Op dinsdag 19 augustus had een 23
jarige inwoner van Nieuwaal (waar dat
ook maar moge liggen) op zijn
vrachtwagen een grote container met
koekjesafval geladen bij de koekfabriek
van Jeurgens aan de Torenakkerweg. Òf
de koekjes in de container lagen te veel
aan één kant in de container, òf er was
een onvlak wegdek, in ieder geval
kantelde de vrachtwagen met container,
nog voordat hij was weggereden. De
verschillende hulpdiensten zijn uren
bezig geweest het voertuig weer op de
wielen te krijgen. Gelukkig bleek achteraf
de schade aan de vrachtwagen mee te
vallen en wat de lading betreft, ach …..

de meeste koekjes waren toch al
gebroken.
DIEFSTAL KOPER;
Door mensen van de waterzuivering aan
de Bakelseweg is aangifte gedaan van
diefstal van een partij koperleiding. In de
afgelopen tijd is er vanaf een van de ge-
bouwen in het complex een hoeveelheid
koperleiding van de bliksemafleiding
weggehaald. Wanneer het precies
gebeurd is weten we niet, wel weten we
dat de dader (voorlopig) op het kerkhof
ligt. Zou hij tijdens zijn illegale werk door
de bliksem getroffen zijn ?
DIEFSTAL BESTELAUTO EN
AANHANGWAGEN;
In de nacht van zondag 24 op maandag
25 augustus werd door de politie, in een
sloot in Elsendorp, een bestelauto met
aanhangwagen in een sloot aangetroffen.
Uit onderzoek bleek dat de bestelauto
eerder in Langeboom was weggehaald en
dat de aanhangwagen, met daarin een
heftruck, was weggenomen bij een bedrijf
nabij de Bakelseweg in Aarle-Rixtel. Van
de daders ontbreekt elk spoor. De spullen
konden, weliswaar flink beschadigd, terug
naar de eigenaar.
Ook werd tussen 25 en 26 augustus,
vanaf een weiland aan de Lieshoutseweg
een aanhangwagen weggenomen.
AUTO-INBRAAK;
Op 16 augustus werd in de middag inge-
broken in een auto die bij een woning
aan de Dorpsstraat geparkeerd stond.
Hier werd een ruit ingeslagen en verwis-
selde een Tomtom van eigenaar en op 24
augustus werd een auto die geparkeerd
stond in de Donkersstraat opengebroken.
Voor zover bekend werd uit deze auto
niets weggenomen.
DOOR HELMONDER OMVER
GEREDEN LANTAARNPAAL;
Op dinsdag 26 augustus rond de klok van
4 uur heeft de bestuurder van een
personenauto op de Bosscheweg een
aanrijding gehad met een lantaarnpaal.
Wat precies de reden geweest is zal
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onbekend blijven, maar in ieder geval is
de bestuurder van de plaats van de
aanrijding vertrokken, zonder zich te
melden. De lantaarnpaal was helemaal
stuk en de auto naar later bleek ook. In
de ochtend rond een uur of 7 kregen we
namelijk een telefoontje van een buurt-
bewoner dat er een flink beschadigde
auto stond in de Schoolstraat. Tevoren
was er op een wat vreemde manier met
deze auto op en neer gereden. Toen mijn
collega’s ter plaatse kwamen troffen zij
daar ook twee jonge Helmonders. De ene
was de eigenaar/bestuurder geweest, de
andere was zijn passagier. Ze bekenden
eerder die nacht op de Bosscheweg een
lantaarnpaal uit de grond te hebben
gereden. Reden waarom tegen de
bestuurder een pv ter zake het doorrijden
na aanrijding wordt opgemaakt en zijn
passagier krijgt een pv voor verboden
wapenbezit en voorhanden hebben van
drugs. Hij had namelijk een verboden
vlindermes en een hoeveelheid hasj bij
zich.
AANRIJDING;
Op dinsdagavond 26 augustus kwam een
16 jarige jongen uit Aarle-Rixtel met zijn
bromfiets, op het Laag Strijp,  in botsing
met een dikke eikenboom. Kort tevoren
had hij een andere jongen op een
brommer ingehaald. Gelukkig had de
onfortuinlijke die inhaalde een helm op,
zodat hem zwaar letsel bespaard bleef.
Wel is hij, vanwege wat klachten in de
rug, door de ambulance meegenomen.
DRUGS;
 Op woensdag 27 augustus om 05.00 uur
zagen mijn collega’s op de Beekseweg
een  22 jarige man uit Aarle-Rixtel
fietsen. Hij reed daar zonder licht. Reden
om hem aan te spreken. Toen ze met
hem in gesprek waren werd een
‘geweldige’  hennepgeur geroken, reden
om verder te vragen en te kijken.
Inderdaad, de man had een hoeveelheid
weed bij zich. Hij was op weg naar zijn
werk en had al een flinke joint achter de

kiezen. Het restant werd ingenomen.
Tot zover mijn berichtgeving.
Vriendelijke groet,
John Geerts, uw buurtbrigadier.

KKKKKlokje

Dovens Eigen Meubelmakerij: met
betaalbare kwaliteits meubelen in diverse
houtsoorten en kleuren, eigen ontwerpen.
Wij maken met u samen uw eigen model
meubelen. Binnenveld 1 Milheeze 0492-
344817

Gevraagd:
Interieurverzorgster voor één ochtend of
middag in de week. Frans Vereijken,
Koudemaas 21 Aarle-Rixtel. Tel:
06.53.56.62.02

Dovens Meubelen:
En Klokken – Schilderijen – Matrassen –
Dekbedden – Overtrekken – Handdoeken
en diverse andere artikelen. Kerkeind 38.
0492-341553 Milheeze

Verloren:
Afgelopen dinsdag op de kermis mijn
blauwe bril in een blauw etui verloren. Wil
de vinder met mij contact opnemen, ik
kan zonder bril niet lezen. H. Scheepers,
tel: 383653.

Inleveren kopij

Advertenties, dank-
betuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar) tot
uiterlijk
dinsdagavond voor het verschijnen
van het volgende nummer op adres:
Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com
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Geslaagde
Brabantse heemdagen

Op 7 en 8 augustus werden in Laarbeek
de Brabantse heemdagen gehouden
waarbij ons dorp Aarle-Rixtel heel promi-
nent in beeld kwam. Deze heemdagen
worden elk jaar op een andere plaats in
Brabant georganiseerd, onder de vlag van
Brabants heem. Dit jaar was de organisa-
tie in handen van de drie Laarbeekse
heemkundekringen. Op de eerste dag (7
augustus) stond Aarle-Rixtel  centraal.
Na de officiële opening in Chalet Lohen-
grin , met een toespraak van Wethouder
Knoop en de voorzitter van Brabants
heem, werd o.l.v. een vijftal dorpsgidsen
de eerste dorpswandeling gehouden en
wel vanaf het Heuveltje richting de Aarlese
brug. Hierbij werd de (cultuur-) historie
van dit deel van Aarle-Rixtel uitvoerig in
beeld gebracht, waaronder het Heuveltje
met het Pumpke en de historische bebou-
wing, Chalet Lohengrin en de schoor-
steen van de voormalige kwekerij van
burgemeester Albers Pistorius, de
klokkengieterij , de talloze beeldbepa-
lende panden, de Zuid-Willemsvaart,
huize Nieuw-Rixtel enz. enz.
Na een smakelijk lunch bij Lohengrin
werd de tweede (grotere) dorpswandeling
gehouden in de dorpskern. Hierbij werd
de nodige informatie gegeven over de vele

interessante wetenswaardigheden die
onze dorpskern te bieden heeft, zoals de
heemkamer, galerie Bies, het kapelleke,
de Kapellaan met “de Klok”, de Klok-
straat met “Sonnevanck”, Ruighenrode”
en “het Oude nest, de Kouwenberg met
o.m. de kiosk,de meiboom, de
schutsboom, het ganzentrio, de talloze
monumentale panden rondom en
uiteraard ook de geschiedenis e.d. van
dit authentieke dorpsplein.En wat te
denken van het vmlg. Protestants kerkje
en Villa Reposa? Uiteraard kwam ook
het voormalige gemeentehuis in beeld en
werd er een bezoek gebracht aan de
Parochiekerk met o.a. het prachtige
Smitsorgel, preekstoel en biechtstoelen.
Deze wandeling werd afgesloten met “De
Gouden Leeuw” en “Weltens bazar”, de
voormalige smidse van J.P. van den
Boogaard.
Hierna ging men terug naar Chalet
Lohengrin waar eerst een aperitief werd
genomen om hierna aan te schuiven aan
een heerlijk diner. ‘s Avonds was er een
lezing over het religieus erfgoed en een
optreden van “Un Bietje Brabants”.
Vrijdagsmorgens startte bij Café-zaal
Van Bracht een cultuurhistorische fiets-
tocht door Laarbeek met een onder-
breking voor de lunch bij Zaal “t Huukske
te Beek en Donk . Ondanks een aantal
regenbuien was ook deze dag zeer
geslaagd  te noemen. Tijdens deze tocht
werden talloze Laarbeekse cultuurhisto-
rische plaatsen en objecten aangedaan
waaronder het Missieklooster in het
Aarles Broek, Croy, Eijkenlust, de
Lieshoutse molens, de Mariahoutse
Mariagrot en parochiekerk, de Beekse en
Donkse parochiekerk, de gildekapellen,
het Hagelkruis enz. enz.
Na afloop werd bij Cafe – zaal Van
Bracht genoten van een heerlijk diner en
werd de uitslag van de kwis bekend
gemaakt. Na enkele afscheidsspeeches
kwam er een waardig einde aan deze
twee Laarbeekse promotiedagen.



Alle 110 deelnemers waren na afloop vol
lof over het vele moois wat met name
Aarle-Rixtel (nog)  te bieden heeft
(zonder de andere Laarbeekse dorpen
hiermee te kort te doen!).
Het is dan ook niet voor niets dat onze
heemkundekring “Barthold van Heessel”
zich met veel energie en overtuigings-
kracht inzet om dit vele moois voor het
nageslacht te behouden!
Steun daarom deze vereniging en wordt
ook lid!

Heemlezingen
Bezoek ook onze maandelijkse lezingen
in Zaal Van Bracht, die voor iedereen
gratis toegankelijk zijn. De eerstvolgende
lezing is op maandag 14 september,
wanneer onze dorpsgenoot Theo de Jong
een prachtige avond verzorgt over archeo-
logie, waarbij verschillende bijzondere
opgravingsobjecten aan de orde komen.
Deze avond begint om 20.00 uur.

BBBBBericht van: Pagina 38

Exclusief BTW 19 %
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 10.14.95.048

www.gemeenschapsblad.nl
IIIIInlichtingen
voor adverteren

in het Gemeenschapsblad
Ad Loos  Kerkstraat 39

Tel 0492 - 382034

Kosten van de advertenties






