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Klokjes inclusief BTW: v.a. • 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: • 9,=
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Verschijningsdata: 29-9 / 13-10 / 27-10 / 10-11
Pagina 3

Pagina 4

Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

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, Churchillaan 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-RixtelTel: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 Keyserinnedael, 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.

Parochie O
O...L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 20 september t/m vrijdag 26 september
Zaterdag 20 september
13.30 uur Kapel – Eucharistieviering
Teerdag Blauwe Schut
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Tiny en Tiny Oosthoek – van der Vrande
(j. get. vader)
Overleden ouders v. d. Kerkhof – Migchels
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en Mart
Bijzondere intentie
Bijzondere intentie
Michel Elbers
(verj.)
Zondag 21 september – 25e Zondag door het jaar – Vredeszondag.
Begin van de Vredesweek
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –Herenkoor
Joke Smits
(par.)
Jan Romme
Nellie Nissen – Kweens
(buurt)
José v. d. Graef – Verberne
Johan en Riek Smulders – Sengers
Peter en Johanna Broekmans – Thijssen
Bertha van Dijk - Swinkels
Tot welzijn van de parochie
Maandag 22 september
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Dinsdag 23 september
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 24 september
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 25 september
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 26 september
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
14.00 uur Kerk – Huwelijk
Wendy van den Heuvel en Johnie Rovers, Dijkmanstraat 2.

Week van zaterdag 27 september t/m vrijdag 3 oktober
Zaterdag 27 september
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Colin Smeyers
Gerda van Bokhoven
Johan van Sleuwen
Jeanne van de Ven - Vermeulen

(par.)

Pagina 7
Tot welzijn van de parochie
Zondag 28 september – 26e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Bernard van den Elsen
(verj.)
Overl. ouders Martens – Brouwers
Wim Migchels
(verj./fund.)
Frida van Gennip – Verbakel
(3e j. get.)
Jan Verhoeven
(verj./buurt)
Overleden ouders Biemans – Verbakel
Elly Biemans
Wim van Heeswijk
Geert Huisman
Louis Huisman
Jan van Bommel
(verj.)
Bijzondere intentie
(fam. van Boh.)
12.00 uur Kapel – Doopviering
Kim van Rixtel, Dijkmanstraat 10.
Ot van Haandel, Janssensstraat 56.
13.00 uur Kapel – Doopviering
Liene Nooijen, Opstal 6.
Eline van Waardenburg, Donkersstraat 8.
Maandag 29 september – H.H. Michaël, Gabriël en Raphaël, Aartsengelen
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 30 september
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 1 oktober
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 2 oktober
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 3 oktober
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
GETROUWD
Maurits Driessen en Antonette Leenders, Clovishof 2.
Tosca van Erp en Wolter Appelhof, Piushof 9.
OVERLEDEN
Kees van Doorne, Lieshoutseweg 6.
Maria van Brug – van Roij, Bosscheweg 20, 78 jaar
Nellie van Os, 77 jaar, Bakel.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 5 november 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 23 november a.s. Voor deze avond en
voor de doop van uw kindje kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie:
tel. 381215.
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Spreekuren Pastorie
ATTENTIE: 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.

Afscheid pater Reniers
Op 7 september deed pater Reniers in de
kapel van “Huize Mariëngaarde”voor het
laatst de Eucharistieviering. Hij vertrekt
naar Tilburg om in een verzorgingshuis
van zijn rust te gaan genieten, samen
met zijn medepaters. Voor de zusters
van Liefde van Huize Mariëngaarde zal
dat een groot gemis zijn. Zestien jaar is
hij met veel toewijding dagelijks voorgegaan tijdens de Eucharistieviering en
andere liturgische vieringen. Wij zijn hem
daar zeer erkentelijk voor. Op 26
september 2008 zullen wij om 10.00 uur,
tijdens een feestelijke Eucharistieviering,
officieel afscheid van hem nemen. U bent
daarbij van harte welkom. In de parochie

is hij een welkome invaller geweest en
ook in het vroegere verzorgingshuis “De
Witte Poort”, was hij jarenlang actief. Het
vertrek van pater Reniers betekent dat er
geen dagelijkse Eucharistievieringen
meer zijn in “Huize Mariëngaarde”. Pastor
de Bonth zal na zijn vakantie twee maal
in de week de honneurs waarnemen en
op zondag zullen we de Eucharistieviering op de TV gaan volgen. Helaas, het
is niet anders. Wij zullen u t.z.t. op de
hoogte brengen van de definitieve dagen
waarop pastor de Bonth aanwezig is.
Hopelijk hebben wij u voldoende geïnformeerd, namens de zusters van Liefde.
A. Strijbosch-van Beurden.

Dankbetuiging
Na het overlijden van Maria van Brug van Roij zijn wij
overladen met kaarten, brieven, bloemen en telefoontjes.
Dit heeft ons erg goed gedaan in deze moeilijke dagen.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het personeel
en vrijwilligers van de Mariëngaarde, en de meipoort.
Kinderen en kleinkinderen van Brug

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

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

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

info@laromanza.nl

openingstijden:
ma 13.00-17.00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
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Eindelijk is het zover!
De swingendste Danceballetschool allertijden gaat nu ook
starten in Aarle-Rixtel!
Al 33 jaar swingen 5.000 leerlingen op 35
verschillende locaties in Limburg en
Noord-Brabant. Afgelopen anderhalf jaar
gaven ze maar liefst 35 uitverkochte
shows in verschillende theaters in het
Zuiden van het land. Met hun
enthousiasme willen ze nu ook AarleRixtel gaan veroveren.
Danceballet is een dynamische vorm van
modern ballet. Verschillende dansstijlen
worden gemixed waardoor het dynamisch, fel en energiek is! Show en
enthousiasme tekenen de inhoud van de
les, het is voor jong en oud! Mini’s, kids,
teens en grown-ups, voor elke leeftijdsgroep heeft DéDé Danceballet een
aangepast lesprogramma! De jongste
leerling is 3 jaar en de oudste 63 jaar!
Een les van een uur bestaat uit twee
gedeeltes:
De eerste helft bestaat uit een warmingup, conditietraining, slow-down (een
oefening voor je houding met basistechnieken uit klassiek ballet), spierverlengende (lenigheids-) oefeningen en
spierversterkende oefeningen in een
body-mix.
In de tweede helft van een les wordt er
gedanst. In een lesprogramma van ruim
tien weken leer je een complete
choreografie op een lekker dansnummer.
Van klassiekers uit de 80’s tot de meest
swingende nummers uit de actuele
charts. Danceballet is geen streetdance,
geen jazzballet, geen modern ballet, het
is een nieuwe vorm van ballet met veel
power! Dit zul je uiteindelijk ook laten
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zien door optredens, demonstraties en
shows te geven! Natuurlijk dans je dan in
prachtige kostuums!
Vanaf nu worden de wekelijkse balletlessen ook in Aarle-Rixtel gegeven bij De
Dreef! Voor iedere leeftijdscategorie is er
wel een geschikte groep. Danceballet is
voor everybody! Bel gerust voor een gratis
proefles en wordt aangestoken door het
enthousiasme van onze DéDé leerlingen!
(kinderen van 3 t/m 6 jaar mogen zelfs 3
gratis proeflessen volgen).
Voor meer informatie: 040 2544052 of kijk
op www.dededanceballet.nl

KWF Kankerbestrijding.
De collecte voor KWF Kankerbestrijding
in Aarle-Rixtel heeft 2.866,23 opgebracht.
Wie de collectant heeft gemist kan
alsnog een gift overmaken op giro 26000
ten name van KWF Kankerbestrijding in
Amsterdam. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kunnen we
onze missie waar maken: minder kanker,
meer genezing en een betere kwaliteit
van leven. De KWF afdeling Aarle-Rixtel
dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage
aan de collecte. Voor meer informatie
over KWF Kankerbestrijding kunt u
kijken op www.kwfkankerbestrijding.nl of
bellen naar 0800-0226622.
Speciale dank gaat uit naar de
collectanten die zich ook dit jaar weer
geheel belangeloos hebben ingezet voor
dit goede doel. Dit jaar ontvangen 4
collectanten bloemen en en speld voor
hun inzet als collectant voor het KWF.
Marion van Bokhoven en Ans Vogels 12½
jaar. Mien Verbakel en Riek Sanders voor
25 jaar. Heel veel dank. De plaatselijke
coördinatrice, Jeanne Beekmans.
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Wees er snel bij want Vol is Vol
Tot ziens op 4 oktober
Next Event

Concert Aarle-Rixtels
Gemengd koor Euphonia

Next Event organiseert
“Disco Dance Party “
Op zaterdag 4 oktober 2008 wordt door,
Next Event voor de 2e keer sporthal “De
Dreef”omgebouwd tot een ware Disco
Tempel. Op deze avond organiseert Next
Event namelijk de inmiddels jaarlijks
terugkerende “ Disco Dance Party”. De
“Disco Dance Party” die zijn oorsprong
had in het inmiddels gesloopte “ Zaal
Kersten “ is in Aarle Rixtel en omgeving
uitgegroeid tot een evenement dat
succes verzekerd is. Vorig jaar vond dit
feest voor de eerste keer in sporthal “De
Dreef” plaats nadat dit de keren ervoor in
“Zaal Kersten” al zo succesvol is geweest . Een impressie met foto’s en film
van vorig jaar staat op onze website :
www.next-event.nl.
Wederom zal er 1 van de grootste verlichte dansvloeren (110 m2 ) van Nederland
gelegd worden en zal de lichtshow weer
verrassend zijn. De muziek wordt zoveel
mogelijk van origineel vinyl gedraaid door
ervaren DJ’s.
De kaarten zijn net als vorig jaar • 27,50
incl. consumpties en zijn verkrijgbaar bij
Sporthal De Dreef en te reserveren via
onze website: www.next-event.nl

Hierbij wil wij u graag uitnodigen voor ons
concert dat gehouden wordt op zaterdag
18 oktober 2008 in de O.L.V Presentatie
in Aarle-Rixtel.
Aanvang van het concert is om 20.00 uur
en de toegang is gratis.
De deelnemede koren in volgorde van
optreden zijn.
1. Aarle-rixtels Gemengdkoor Euphonia
Onder leiding van Arie Ketelaars en de
begeleiding op de piano is in handen
van Jolanda Demirel.
2. Mannenkoor de Geulklank uit
Valkenburg.
Onder leiding van Arno Kerkhof.
3. Gemengde Zangvereniging Groeningen
uit Groeningen.
De dirigente is Christel Gelderman en de
begeleiding op de piano is in handen
Van Frans Stegers.
Zij zullen allen liederen vertolken in
verschillende talen.
Na afloop van het concert is er een
gezellig samenzijn in zaal de Lantaarn.
Tijdens dit gezellig samenzijn wordt een
tombola gehouden met mooie prijzen.
met vriendelijke groet,
Bestuur en leden
Aarle-Rixtels Gemendkoor Euphonia,
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Nationale Collecteweek Nierstichting van
14 tot en met 20 september

OOK IN AARLE-RIXTEL
ZAMELEN COLLECTANTEN
GELD IN VOOR DOORBRAKEN
IN DE STRIJD TEGEN
NIERZIEKTEN
Aarle-Rixtel, september 2008 - In heel
Nederland gaan ruim 75.000 vrijwilligers
van de Nierstichting van 14 tot en met 20
september van deur tot deur tijdens de
Nationale Collecteweek. De Nierstichting
bestaat 4Q jaar en grijpt dit jubileumjaar
aan om extra geld in te zamelen voor het
realiseren van doorbraken in het voorkómen en de behandeling van nierziekten. Met dat doel voor ogen zetten
enthousiaste collectanten in Aarle-Rixtel
alles op alles om zo veel mogelijk geld
voor de Nierstichting op te halen. De
Nierstichting bestaat dit jaar 40 jaar. Een
periode waarin zij zich onvermoeibaar
heeft ingezet voor een betere kwaliteit
van leven voor nierpatiënten. Nierfalen is
een sluipend en onomkeerbaar ziekteproces en een medicijn tegen nierziekten
bestaat niet. Voor nierpatiënten met
ernstig nierfunctieverlies bestaan op dit
moment slechts weinig opties: dialyse,
niertransplantatie of de dood. “Dat klinkt
misschien hard, maar helaas is dit wel
de harde realiteit”, zegt Paul Beerkens,
algemeen directeur van de Nierstichting.
“Dialyse is een levensreddende behandeling, maar erg zwaar en ingrijpend. Eigenlijk is dialyse geen leven, maar óverleven.
Een niertransplantatie lijkt dan ook de
beste oplossing, maar er is nog steeds
sprake van een groot tekort aan orgaandonoren. Bovendien is de verwachting dat
het aantal nierpatiënten sterk zal stijgen.
Daarom willen we in de komende ]aren
krachtige stappen voorwaarts zetten en
doorbraken realiseren in de strijd tegen
nierziekten.” Doorbraken
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Zo spant de Nierstichting zich meer dan
ooit in voor een structurele oplossing voor
het grote tekort aan donornieren en staat
ook de vroegtijdige opsporing van nierziekten hoog op de agenda. Bovendien
wil de Nierstichting dat getransplanteerde
nierpatiënten binnen vijf jaar in aanmerking komen voor celtherapie. Een therapie die ervoor zorgt dat een donornier
beter én langer functioneert, zodat
patiënten minder snel opnieuw een
transplantatie hoeven te ondergaan.
Verder steunt de Nierstichting onderzoek
naar de ontwikkeling van de implanteerbare kunstnier met als doel de kwaliteit
van leven en de overlevingskansen van
nierpatiënten structureel te verbeteren.
‘Alvast bedankt’
Tienduizenden Nederlanders hebben
nieren die niet goed functioneren. Door
een aangeboren afwijking, een ontsteking
of een nierbeschadiging. In de campagne
voor de Collecteweek staan drie nierpatiënten centraal, die als geen ander
weten wat het betekent om een nierziekte te hebben. Uit hun verhalen - te lezen
op de website van de Nierstichting,
www.nierstichtinq.nl -blijkt welke impact
een nierziekte heeft, wat het betekent te
moeten wachten op een donornier of er
juist één te hebben. Zoals de kleine Zoë.
Als zij een half jaar is, wordt nierkanker
geconstateerd en worden haar nieren
verwijderd. Als het meisje drie jaar wordt,
krijgt zij een nier van haar moeder
Ariadne. “Het was alsof ik haar voor de
tweede keer het leven gaf. Zoë is nu acht
jaar en ontwikkelt zich uitstekend. Ze
kan goed meekomen met leeftijdsgenoten, heeft haar zwemdiploma gehaald en
zit op balletles!” In de collecteweekcampagne bedanken Zoë en de andere
nierpatiënten de mensen alvast voor hun
gift én de vrijwilligers die namens de
Nierstichting collecteren. Voor informatie
of aanmelden als collectant kunt u
contact opnemen met Dieny van den
Heuvel 0492-381983.
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Beste Dames
Donderdag 18 september Openingsavond
Aan het begin van het nieuwe seizoen,
nodigen we u uit voor onze openingsavond om 20.00 uur in zaal ‘t Heuveltje.
Na de mededelingen zal mevr. Ted
Velthoven ons vertellen over haar reis
naar Afrika.
Daarna gaan we verder met de
presentatie van ons jaarprogramma.
Het bestuur

TONEELCLUB THEATRALE IN
DE DREEF
Er was in Aarle-Rixtel een toneelclub
STAR. Een aantal leden van deze club
heeft ongeveer een jaar geleden de draad
weer opgepakt om te proberen een
toneelstuk op de planken te brengen. Er
zijn toen ook enkele nieuwe, zowel
jongere als oudere, leden bijgekomen. Er
is tevens een nieuwe ervaren en gedreven
regisseur gekomen, May Jansen uit
Aarle-Rixtel. Intussen hebben we besloten om de naam STAR niet meer te
gebruiken en de toneelclub heet voortaan
THEATRALE en dat staat voor: Theater
in Ale. Begin dit jaar zijn we begonnen
met het instuderen van een toneelstuk
dat we 14 november willen opvoeren. De
voorstelling die voor iedereen toegankelijk
is zal om 20.00 uur beginnen in de
Dreef.
Een toegangskaartje zal • 7 kosten.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Over de kaartverkoop zullen wij U nog
informeren via het Gemeenschapsblad.
Het stuk dat we zullen opvoeren heet
“Gebroken ijs”. Een ijzersterk verhaal met
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veel humor en ontroerende momenten,
geschreven door Haye van der Heyden,
bekend van radio en TV. Het gaat over
een groep mensen op de ‘Maria Stuart’,
een luxe cruiseschip met hoofdzakelijk
alleenstaande oudere passagiers. Zij
maken op dit ‘comfortabele drijvende
bejaardentehuis’ een cruise langs Noorwegen en zijn tot elkaar en tot nadenken
veroordeeld. Levensvragen komen voorbij
maar ook de prangende vraag of die ene
steward nou homoseksueel is of niet.
Lachen? Zeker! Nadenken? Dat mag
natuurlijk altijd…
U beleeft een weekend aan boord van de
‘Maria Stuart’. U leert de ‘Hollandse
kolonie’ kennen: een aantal dames en
heren die (tijdelijk?) in goeden doen zijn.
Zij nemen geen blad voor de mond .
Kraakhelder en direct spreken ze elkaar
aan op hun gedrag in heden en verleden.
Als toeschouwer zou u zomaar het gevoel
kunnen krijgen dat u dat ene zinnetje
ook wel eens tegen een bekende zou
willen zeggen… In de ligstoelen van het
schip laat Haye van der Heyden de
harten eens lekker luchten.
De één is op jacht naar liefde, de ander
is er juist voor op de vlucht. Wie doet ‘het’
met wie? Wie doet ‘het’ überhaupt nog?
Je zou er bijna zeeziek van worden.
Kwaaltjes, ouderdom, jaloezie, genegenheid; alles vliegt over het dek: Zelfs
helikopters! Soms om een zieke
passagier op te halen, de andere keer om
niemand minder dan Harry Conick aan
boord te brengen. Een saaie cruise is het
zeker niet. Is elke opvarende wel bestand
tegen de opwinding?
Kom dus 14 november naar de Dreef
kijken naar THEATRALE en leef mee met
de passagiers aan boord. Wie dit
toneelstuk, gespeeld door allemaal
acteurs uit Aarle-Rixtel, niet gezien heeft,
heeft echt de boot gemist.
Voorafgaand aan deze openbare voorstelling is er op 5 november, ’s middags,
de generale repetitie, die door de

Bericht van:
bejaarden van Mariëngaarde bijgewoond
kan worden.
Dan is er woensdag avond 12 november
om 20.00 uur een besloten voorstelling
speciaal voor de leden van de KBO.
Kaartjes voor deze voorstelling kosten
• 4. Over de kaartverkoop hiervan komt
een publicatie in de Seniorenwijzer van
oktober.

Kinderkoor Kiko
Het kinderkoor Kiko in Aarle-Rixtel
startte woensdag 3 september en start
woensdag 10 september weer met open
avonden. Alle kinderen zijn welkom eens
mee te komen zingen met de start van
het nieuwe seizoen. Onze zangdocente
Maria is op alle basisscholen in AarleRixtel in de groepen 1 t/m 4 op bezoek
geweest om daar de kinderen te laten
genieten van het samen zingen.
We gaan starten met 3 koorgroepen.
Groep 1 is van 17.00 uur tot 17.40 uur
voor de kinderen uit de groepen 1 en 2.
Groep 2 is van 17.40 uur tot 18.30 uur
voor de kinderen uit de groepen 3,4 en 5.
Groep 3 is van 18.30 uur tot 19.30 uur
voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8.
De repetities zijn in de Dreef in AarleRixtel en voor verdere informatie over
KiKo kunt u contact opnemen met
Dorine van Horrik via de mail:
kiko@horrik.nl of telefonisch op tel.nr.
0492-382991 of 0492-382735.
Kom je ook bij ons koor?

K lokje
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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HELPT U MEE
AARLE RIXTEL MOOI
EN SCHOON TE HOUDEN
In navolging van onze buurtgemeentes
Mariahout en Lieshout willen we graag in
contact komen met vrijwilligers welke een
aantal malen per jaar het zwerfvuil in het
buitengebied willen verwijderen.
U kunt het nuttige met het aangename
verenigen door buiten in de mooie natuur
te lopen en tevens zorg te dragen voor
het schoonhouden ervan.
Als u zich ook ergert aan al het zwerfvuil
dat in het prachtige buitengebied van
Aarle Rixtel langs de weg ligt, dan is dit
de mogelijkheid om met behulp van
plaatsgenoten dit aan te pakken.
Een aantal malen per jaar willen we in
zwerfvuil groepjes diverse wegen in het
buiten gebied schoonhouden
Deelnemers krijgen een gratis uitrusting
terwijl het vuil ook gratis afgevoerd wordt
Wie wil ons helpen Aarle Rixtel mooi en
schoon te houden, neem dan contact op
met Arie van Heukelom,
e-mail b.berk@hetnet.nl of op ons adres
Koudemaas 20.

VREDESWEEK Uitnodiging
Riny van den Bogaard
Vredesmissie Sudan
Zoals in een eerdere uitgave van het
gemeenschapsblad vermeldt komt Riny
van den Bogaard tijdens de vredeweek
zijn ervaringen en beelden met ons delen
over zijn vredesmissie in Sudan.
Deze avond wordt gehouden op
woensdag 24 september 2008 in de
Couwenbergh.
Het begint om 20.00 en de koffie staat
klaar.
Iedereen is welkom.
MOV Groep Aarle-Rixtel

Bericht van:
Het Patronaat
Henk van Beek
Het Patronaat is er niet meer , het is ten
gronde gegaan aan de vooruitgang…..
Bouwen en nog eens bouwen want de
woningnood is hoog! De mensen staan in
de rij om aan onderdak te komen.
Het klinkt allemaal een beetje cynisch,
dat wel. Maar wat wil je als je onlangs
afscheid hebt moeten nemen van een
honderdjarige. Een honderdjarige die aan
vele generaties dorpsgenoten vele mooie,
(ont)spannende, vormende en romantische uurtjes heeft geboden.
Het aangezicht van het oorspronkelijk
patronaatsgebouw, dat in de jaren 70 al
een flinke devaluatie had moeten ondergaan, zag er weliswaar niet meer zo
florissant uit, maar met enige moeite was
deze -van oorsprong- beeldbepalende
façade weer in oude glorie te herstellen
geweest. Echter “het grote geld” heeft
deze plannen in de kiem gesmoord. Het
nieuwe pand wat hier aan de kant van de
Dorpsstraat moet komen, ziet er niet onaardig uit maar past in deze historische
omgeving niet thuis. Dit moest er even
uit.
De plannen voor een patronaatsgebouw,
ook vaak Parochiehuis , Verenigingsgebouw of De vereniging genoemd, zijn
destijds kennelijk heimelijk gesmeed. In
het parochiearchief komen we geen enkel
stuk tegen dat op deze plannen duidt.
Wel in “Het Nieuws van de Week , de
toenmalige voorloper het Eindhovens
Dagblad. Het eerste bericht dat wijst op
een dergelijk plan treffen we aan in de
editie van 8 april 1908.
Daarin staat het volgende vermeld: “naar
wij uit zeer betrouwbare bron vernemen,
zal binnenkort de aanbesteding plaats
hebben van een patronaatsgebouw.Als
bouwterrein is aangewezen de tuin, in
huur bij de heer A.Strijbosch-Gruijters,
eigendom van de RK-Kerk.
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Op 5 mei 1908 wordt het volgende bericht
gemeld: “Uit goede bron vernemen we,
dat de geruchten omtrent het oprichten
van een patronaat niet uit de lucht
gegrepen zijn, maar deze zomer nog
werkelijkheid zullen worden, waardoor in
eene grote behoefte wordt voorzien”. Dat
dit geen loos bericht was, blijkt uit een
krantenbericht van 29 juli 1908:
“Zaterdagnamiddag had de “Eerste Steenlegging” plaats van het Bondslocaal dat
alhier in aanbouw is. Deze plechtigheid
werd verricht door de Zeer Eerwaarde
heer Pastoor in tegenwoordigheid van den
Weleerwaarde heer kapelaan, het
parochieel kerkbestuur, den Architekt en
eenige belangstellenden. Alsdan verklaarde Zeerw. Heer pastoor de beteekenis der eersten steen, die daarop
gezegend werd, waarna den architect,
den heer H. van Rooij, de beste
wenschen uitsprak en hoopte dat dit
gebouw zou mogen strekken tot welzijn
en bloei der alhier opgerichte Vereenigingen. Mogen de wenschen van voornoemde aanwezigen vervuld worden en
Gods zegen rusten op den verderen bouw
van Aarle-Rixtels bondslokaal.
De werklieden hadden met een grootse
ingenomenheid
deze
plechtigheid
bijgewoond.” Kennelijk werd er met de
nodige voortvarendheid gewerkt, want op
20 september 1909 vond de plechtige
opening plaats van het nieuwe
verenigingsgebouw. Aan deze opening
ging een “vergadering”vooraf “In tegenwoordigheid van vele Heeren Geestelijken” onder wie de deken van Helmond.
Er was echter ook een bijzondere gast
aanwezig, nl. Mgr Prinsen,
“die bij zijn eerste bezoek aan zijne
familie in zijn geboorteplaats sedert zijn
benoeming tot geheim kamerheer van ZH
den Paus ook tevens ons de eer zou
aandoen de openingsrede te komen
houden. Het was kennelijk een lange
rede: Na een woord van dank aan de
gansche vergadering voor de eer ZEW

bewezen, begint spreeker zijn schoone
en gloedvolle rede die wij zoo gaarne om
haar degelijken inhoud in haar geheel
zouden plaatsen, zoo ’t ons mogelijk
ware, doch waarvan wij slechts eenige
korte trekken kunnen weergeven. Spreker
wijst erop, hoe de toestanden veranderd
zijn, met enkele eigenaardige voorbeelden verduidelijkt. Daarna gaat de spreker
over tot verklaring, wat de sociale actie is
en welke haar doel is om daarna in het 1
ste deel zijner rede in het bijzonder aan
te toonen hoe de Boeren die actie
voeren, nl. met dit doel voor oogen: het
welzijn en de tijdelijke belangen te
bevorderen zonder belangen van anderen
over ’t hoofd te zien. Vooral de belangen
der boerenarbeiders en van den minderen
man beval spreker aan de welwillendheid
en den steun van het bestuur van de
Boerenbond. Ook met het oog hierop: om
hen van Duitsland terug te houden het
verhuizen naar de stad te voorkomen. In
het 2de gedeelte zijner rede wijst spreker
op de drankbestrijding die nummer een is
op het programma van de sociale actie.
Spreker wijst o.a op dit doel der drankbestrijding: mannen te vormen op wie wij
te rekenen kunnen.Wil echter de
vereeniging van drankbestrijding hier
opgericht bloeien en in welvarende toestand blijven, dan moet ten allen tijde
worden gezorgd dat mannen in ’t bestuur
worden gekozen die uitmunten door
matigheid. Na ook de vereeniging “Voor
eer en deugd” te hebben aanbevolen
sloot spreeker zijne schitterende rede,
die meermalen met levendig applaus
werd onderbroken.” Hierna kreeg de heer
Biermans, president van drankbestrijdingsvereniging het woord, die namens
alle verenigingen meneer pastoor en het
kerkbestuur bedankte voor het oprichten
van het verenigingsgebouw ( Patronaat).
De heer Biermans stelde voor om mgr.
Prinsen het erelidmaatschap van de
drankbestrijdingsvereniging
toe
te
kennen, “wat met donderende hoera’s
werd beantwoord”. Uit het voorgaande
blijkt dat het bestrijden van drankmis-
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bruik een niet onbelangrijke drijfveer is
geweest voor het stichten van het verenigingsgebouw. Een andere belangrijke
drijfveer was ongetwijfeld het oprichten
van werkliedenorganisaties, jongerenverenigingen en andere maatschappelijke
instellingen.
Dit was vrijwel onoverkomenlijk, want ook
op andere fronten was de “socialisatie”
van de “gewone man” aan het opkomen.
In 1897 veroverden de sociaaldemocraten
voor het eerst twee zetels in de Tweede
kamer.De partij sloot zich aan bij de
Tweede Internationale, de overkoepelende organisatie van socialistische partijen
in Europa. Uitgangspunt was een democratisch streven naar een socialistische
maatschappij, waarin de belangrijkste
industrieën en de winning van delfstoffen
aan de staat toebehoorden. Met name de
opkomst van de - niet confessionele socialistische SDAP, de Sociaal
Democratische Arbeiders Partij, was voor
het Katholieke zuiden een bedreiging.
Hoe verging het verder met het Patronaat? Uiteraard had de Drankbestrijdingsvereniging een belangrijk aandeel aan het
activiteitenprogramma zoals het opvoeren
van een toneelstuk van pater Servatius,
met de alleszeggende naam “De bevende
hand”. De krant sprak er zeer lovende
woorden over: “De Uitvoering was prachtig en de toehoorders genoten, vaak tot
tranen toe bewogen bij het heerlijke spel.
Ik verzeker u dat het drama opgevoerd
werd met zulk een overtuiging, met zulk
een tact, met zulk een bekwaamheid, als
nog zelden in een plattelandsgemeente
dergelijke moeilijke stukken vertolkt zijn.”
Inmiddels werd het patronaat door allerlei
verenigingen gebruikt.
Op 22 januari 2010 werd door pater
P.Noyen een lezing gehouden “ten
voordeel zijner missie in Zuid Shangtung.
Hij maakte daarbij gebruik van 60
‘prachtig
gekleurde
en
heldere
voorstellingen”.
De krant vermeldt verder : “Het doek, dat
daarvoor reeds gereed stond, had de
groote afmeting van 3 bij 2 meter, de

Drukkerij Aarle-Rixtel
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lantaarns voor belichting medegebracht
hadden eene sterkte van 1000 kaarsen.
Op 10 maart 1910 verzorgde Pater van
den Elsen van de NCB een lezing over de
“Ongevallenverzekering der boeren en
boerenarbeiders”.
Op 4 april 1910 voerde de plaatselijke
toneelvereniging het drama “Caranza”op.
Volgens de krant “waren de hoofdrollen
goed verdeeld, de prima sober en goed,
het toneelspel decoratief in den toon van
het bedrijf, het spel voortreffelijk.
De toelichting zou nog mooier geweest
zijn indien men het rooken zich even had
kunnen ontzeggen”……100 jaar later
zouden ze geen last meer van rokers
hebben gehad! “
NB
Mgr.Prinsen verdient meer aandacht.
Geboren uit een brouwersgeslacht te
Aarle-Rixtel werd hij in 1875 priester
gewijd en later pastoor in de Bosche
St.Jacobsparochie. Prinsen was een
stevige pastoor. Mgr. Prinsen meende
dat zijn idee over de organisatie van de
katholieke arbeiders zoals hij dat in 1893
vastlegde in de Katholieke Werkliedenvereniging Den Bosch - een gildemodel de oplossing was voor de sociale
kwestie. Mgr. Prinsen richtte in 1908 de
vereniging ‘De drankbestrijding’ op.
Vandaar dat het geen toeval was dat de
heer Prinsen werd uitgenodigd voor de
opening van het patronaatsgebouw.
(eerder gepubliceerd in het Hagelkruis)
HVB

K lokje
AKTIE AKTIE AKTIE AKTIE.
20% korting op PERMANENTE MAKE –
UP, EYELINER OF WENKBRAUWEN.
Of wilt u komen voor een schoonheidsbehandeling of pedicure behandeling?
Dat kan natuurlijk ook! Voor meer info “La
Belle Vie”. 0492 - 383024
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Zondag 21 september
Zorgboog Jaarfeest
Op zondagmiddag 21 september wordt
alweer voor de 27e keer op het terrein
van Sint Jozefsheil en de Jan de
Witkliniek in Bakel het Jaarfeest van De
Zorgboog georganiseerd. Een keur van
artiesten zal hun opwachting maken
tijdens dit spetterende evenement.
Volgens Jaarfeestcoördinator Theo van
den Eijnde kan het Jaarfeest nu al haast
niet meer stuk: “We zijn er in geslaagd
om wederom een sprankelend en vooral
muzikaal programma in elkaar te zetten
met als thema: De Zorg boeit! Zoals
ieder jaar, komen de opbrengsten van het
Jaarfeest ten goede aan projecten of
extra materialen voor de cliënten van De
Zorgboog. Op maar liefst vier grote
pleinen zullen artiesten van verschillend
pluimage hun kunsten gaan vertonen.
Deze pleinen zijn met elkaar verbonden
door een lang kramenlint, onze
zogenaamde marktstraat. Naast de vele
eet- en drinkgelegenheden kunnen bewoners en bezoekers genieten van diverse
optredens. Dit alles om in de juiste
stemming te komen voor de klapper van
de dag: Jacques Herb! Natuurlijk worden
onze kleine bezoekers niet vergeten.
Diverse kinderattracties staan op het
terrein opgesteld. Kortom, voor iedereen
wat wils. Dat moet ook wel: we verwachten wederom zo’n 20.000 bezoekers.
Kom ook langs en geniet van dit
geweldige feest!”
Datum: zondag 21 september
Tijdstip: 13.00 - 17.30 uur
Locatie: terrein van Sint Jozefsheil en de
Jan de Witkliniek in Bakel
Voor meer informatie:
www.hetjaarfeest.nl
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Voorbereidingen
gemeentegids 2009
De gemeente Laarbeek is gestart met de
voorbereidingen voor de nieuwe gemeentegids, editie 2009. De nieuwe gids wordt
december 2008 gratis huis-aan-huis
verspreid. Dit jaar werkt de gemeente
Laarbeek daarvoor voor de eerste keer
samen met uitgeverij City & Tourist
Promotions uit Kaatsheuvel. Deze
organisatie is deze week gestart met de
werving van advertenties. De acquisiteur
van de uitgeverij die advertenties werft
voor de nieuwe gemeentegids, kan een
brief van de gemeente voorleggen. In die
brief bevestigt de gemeente dat zij hun
activiteiten uitvoeren in opdracht van de
gemeente Laarbeek.
Vermelding vereniging
Naast het werven van advertenties,
benadert de uitgeverij organisaties en
verenigingen die met een gratis
vermelding zijn opgenomen in de vorige
gemeentegids om de juistheid van de
gegevens te controleren. Houd dus in de
gaten of uw vereniging daarbij zit.
Controleer de gegevens goed zodat u in
2009 correct in de gids vermeld staat.
Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u
contact opnemen met mevrouw M.
Swinkels van de gemeente Laarbeek,
telefoon 0492 469 758 of
margriet.swinkels@laarbeek.nl.

Kennisgeving
woonpark Zonnetij
Woningstichting Laarbeek is de initiatiefnemer van een woningbouwplan ter
plaatse van het voormalige verzorgingshuis De Witte Poort in Aarle-Rixtel. Het
college van burgemeester en wethouders
is voornemens voor dit plan een
bestemmingsplanherziening voor te
bereiden omdat de invulling niet voldoet
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aan het nu geldende bestemmingsplan.
Op grond van artikel 1.3.1. Bro informeert
het college u over de aanstaande start
van de formele bestemmingsplanprocedure. De komende weken wordt in de
gemeentelijke rubriek in de Laarbeeker
geïnformeerd hoe u een zienswijze tegen
het plan kenbaar kunt maken, aan wie
deze moet worden gericht en binnen
welke termijn. Het ontwerp-bestemmingsplan, de plankaart en het
bijlagenboek komen binnenkort ter
inzage te liggen bij de Informatiebalie in
het gemeentehuis Laarbeek in Beek en
Donk.
Conform de inspraakverordening van de
gemeente Laarbeek wordt voorafgaande
aan de formele procedure geen mogelijkheid tot inspraak geboden.
Er wordt geen onafhankelijke instantie in
de gelegenheid gesteld om advies uit te
brengen over het voornemen. Wél zijn de
provincie Noord-Brabant en Waterschap
Aa en Maas in het kader van het
wettelijk verplichte vooroverleg (artikel
3.1.1 Bro) bij de planvorming betrokken.
Let op: u kunt op dit moment het
ontwerp-bestemmingsplan nog niet inzien
en nog geen zienswijze kenbaar maken.
Dit bericht betreft uitsluitend een
aankondiging van de formele procedure.

K lokje
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 en duurt
tot ongeveer 22.00 uur. Bel om een
plekje te reserveren. Madeliefste Creatief
(06.20.27.06.99) Marscha en Thea.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Word jij de nieuwe
jeugdprins of jeugdprinses 2009
van Ganzegat?
Hoe raar het misschien ook klinkt,
Carnaval 2009 staat al weer bijna voor de
deur. Alle voorbereidingen zijn in volle
gang en…. voor je het weet barst het
grote feest weer los.
Dit seizoen begint al vroeg, op zondag
16 november a.s. met het Jeugdprinsenbal!
Maar…… er ontbreken nog twee hele
belangrijke mensen.
Dat zijn natuurlijk de jeugdprins en de
jeugdprinses die het grote carnavalsfeest
in de Ganzenzaal bij de Gele Kielen
moeten gaan leiden. Misschien is dat wel
iets waar jij al jaren van droomt of
waarvan je gewoon denkt: ‘kijk, dat zou
net iets voor mij zijn’.
Nou, dan heeft de Organisatie van het
Jeugdcarnaval in Aarle-Rixtel, De Gele
Kielen, een idee:
Jij geeft je op als kandidaat-Jeugdprins of
kandidaat-Jeugdprinses 2009!
Hoe doe je dat?
Op de basisschool waar jij zit worden
binnenkort in groep 7 en 8 formulieren
uitgedeeld waarmee je je kunt opgeven.
Zit je niet in Aarle-Rixtel op school dan
kun je een formulier vragen bij Liesbeth
van den Heuvel (adres zie hieronder)
Je kunt het formulier vóór 13 oktober
a.s. inleveren bij het volgende adres:
Liesbeth van den Heuvel, Lijsterstraat 18,
5735 ET Aarle-Rixtel.
O ja, vraag wel even aan je ouders of zij
het goed vinden dat je je opgeeft en wie
weet……….….. word jij wel uitgeloot als
de nieuwe jeugdprins of jeugdprinses
2009 van Ganzegat.
En o ja…..Ook deze keer houden we
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natuurlijk weer een playbackwedstrijd.
Iets voor jou om mee te doen ? Hou het
gemeenschapsblad en de Laarbeeker
maar in de gaten dan.
In ieder geval: Tot ziens op het
Jeugdprinsenbal (of in de Ganzenzaal).
De Gele Kielen
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel

Sint Margaretha gilde
Op 7 september heeft het Sint Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel op het
Landjuweel in Oisterwijk een schitterende
dag beleefd. De weergoden waren de 140
gildes niet gunstig gezind, maar al met al
kon dat de pret niet drukken. Er werden
verschillende prijzen behaald op dit
grootse evenement wat 1 keer in de 7
jaar plaatsvindt.
Stijn Hendriks won de 1e prijs in de
klasse A bij het trommen
Miko van de Ven won de 2e prijs in de
klasse C bij het trommen
Ed Vincent, Teun Heinsbergen, Miko van
de Ven, Niels Leenders, Stijn Hendriks en
Jurgen Peters hebben de 2e prijs gehaald
in de klasse A bij het groepstrommen
Teun Heinsbergen won de 3e prijs in de
klasse B bij het trommen
Niels Leenders won de 1e prijs in de
klasse C bij het vendelen
Er werd ook een 5e plaats in de wacht
gesleept voor het Gildevaandel en het
jongste Koningschild.
Dit is een zeer unieke prestatie gezien
het enorme deelnemersaantal.
Het bestuur is bijzonder trots op de
prijswinnaars en de gildebroeders voor de
support.
Met vriendelijke gildegroet,
Jurgen Peters
Dekenschrijver

Maak Uw eigen ZESPRI Kiwifruit Smoothie!
ZESPRI kiwi’s zitten boordevol vitamines. Dit geeft een extra twist
aan uw smoothie.
Gegarandeerd goed voor een fruitig humeur.Wilt U deze smoothies
zelf thuis maken koop dan in de aankomende weken ZESPRI kiwi’s
en maak kans op een Princess Blender luxe design uit de Jan des
Bouvrie-lijn of een van de andere kiwi prijzen.
De actie loopt van maandag 15 september t/m zaterdag 27
september 2008.\

Maandag 15 september tot en met zaterdag 20 september
ZESPRI KIWI GROEN 500 gram • 1.49
ZUURKOOL UIT HET VAT

500 GRAM • 0.75

HUTSPOT 500 GRAM • 0.90 2 HALEN 1 BETALEN
En ze zijn er weer

SPRUITEN.

Elke dag geopend van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot
18.00 uur
Zaterdag de hele dag geopend tot 17.00 uur.

Tot ziens bij van den Heuvel Groente en Fruit.
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Door het slechte weer hebben we de
foto-puzzeltocht helaas af moeten
lassen.
De komende weken hopen we op betere
omstandigheden nu ons zomerseizoen
op het einde loopt. Op 23 en 25-9 zijn de
laatste fietsavonden van dit seizoen,
waarna we op 30-9 beginnen met een
wekelijkse wandelavond op dinsdag.
Op zondag 21-9 staat de 105 km. lange
Rozentocht richting Lottum op het
programma. Men kan starten tussen
08.30 en 09.00 uur en in groepsverband
en onder ADW-begeleiding kan men
vertrekken om 08.35 en om 08.40 uur
vanaf de Lantaarn.
Op zondag rijden we de Vredepeeltochten, van 70 en 85 km., vertrek is dan
om 08.30 uur vanaf het kerkplein.
afd. publ.

Bestuur ATTC’77
enorm trots op inzet vrijwilligers
Afgelopen zaterdag 6 september 2008
heeft de tafeltennisclub haar vrijwilligers
een fijne middag en avond bezorgd. In
het Helmonds Dagblad (of moet ik
schrijven Eindhovens Dagblad, katern
Helmond) stond onlangs een oproep van
een Hockeyclub die met zo’n 1250 leden
dringend vrijwilligers zocht om de club
draaiende te houden. En ze hebben
gelijk, zonder vrijwilligers kan een club
niet bestaan. Gelukkig vond die club na
de oproep nog zo’n veertig mensen die
bereid waren zich te gaan inzetten.
Attc’77 mag zich gelukkig prijzen, met
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120 leden hebben we zeker zo’n veertig
vrijwilligers. Allerlei taken worden door hen
belangeloos opgepikt. Het draaien van
een bardienst, het schoonmaken van de
kantine, het indraaien van nieuwe lampen,
het verzorgen van de koffie en thee bij een
fietstocht, het naaien van de tafelkleedjes,
het verven van een spon-sorbord, het
doorgeven van de verloop van de
competitie aan de bladen etc. etc. Het
zijn naast alle reguliere zaken, zoals
bijvoorbeeld bij die competitie,dus ook de
kleine dingen die moeten gebeuren.
Trots zijn we op de trouwe garde van
vrijwilligers maar zeker ook op de jonge
nieuwe aanwas!
Reden voor een bedankje en dit jaar zijn
we naar een Kegelbaan in de buurt
gefietst, twee uren hebben we met elkaar
op de baan gestaan. Natuurlijk zijn die
ballen een stuk groter dan de oranje
gekleurde tafeltennisballetjes maar voor
de meesten geen probleem. Balgevoel liet
zich hier ook weer zien met de meest
fantastische uitslagen. De gezelligheid
steeg ten top, bij sommige vertoonde
zich vermoeidheid en anderen raakten
pas na een dik uur goed op dreef.
Daarna mocht iedereen weer op de fiets
naar de tafeltennishal in Aarle-Rixtel waar
een goed verzorgde barbecue de
hongerige magen zou stillen. Dat is dan
ook gebeurd tezamen met onder andere
het vocht van een naburige brouwerij. Het
is goed toeven bij ATTC’77 en dat kan dus
alleen maar dankzij de drijvende kracht
van onze vrijwilligers.
Dan nog even dit: aanstaande vrijdag
begint weer de competitie. U bent van
harte uitgenodigd een kijkje te komen
nemen.
www.nttb.nl/attc77

www.gemeenschapsblad.nl
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1ste Lustrum
Laarbeekse Golfkampioenschappen

MARGO VAN DE HEIJDEN
EN WILLEM BEAUMONT
GOLFKAMPIOEN 2008
Vrijdag 29 augustus werd het eerste
lustrum van de Laarbeekse Golfkampioenschappen gehouden. Een zonnige,
gezellige dag met een groot aantal
deelnemers uit Aarle-Rixtel. Met 80 bruto
slagen bleek Lenie van Berlo de beste
speler van de dag. De titel Laarbeeks
Golfkampioen 2008 bij de dames is voor
Margo van de Heijden (hcp 20.4) met een
netto score van 72. Kampioen bij de
heren is Willem Beaumont (hcp 20.6)
met een netto score van 79. Burgemeester Hans Gilissen en directeur van
de Rabobank Peel-Noord Maarten van de
Bosch brachten met de Laarbeekse
golfers en sponsoren een toost uit op het
lustrum.
Strokeplay en Matchplay met
handicapverrekening
De lage handicappers (tot hcp 24)
speelden voor de eerste keer Strokeplay
met 7/8ste handicapverrekening. Bij de
hoge handicappers werd - zoals andere
jaren - Stableford gespeeld, maar eveneens met 7/8ste handicapverrekening.
Bij lage handicappers werd Lenie van
Berlo (hcp 4.5) tweede met 76 slagen.
Toos de Vries (hcp 16.8) behaalde met
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81 slagen de derde plaats. Hans Meijer
(hcp 11.5) werd tweede bij de heren 80
slagen, Roderik van den Bogaard (hcp
14.6) volgde als derde met 81 slagen.
Hoge handicappers
Bij de handicappers vanaf 24 behaalde
Connie Jongejans (hcp 36) de eerste
prijs met 31 punten. Tweede werd Mieke
van Dijk (hcp 36) met 30 punten. Cella
Vermulst (hcp 31.9) werd derde met
hetzelfde puntenaantal. Bij de heren in
deze categorie eindigde Gerard de
Ruyter (hcp 36) als eerste met 41
punten. Ton van Dijk (hcp32.3) scoorde
36 punten en werd tweede. Seraf
Vereijken (hcp36) volgde met 35 punten
als derde.
Longest, Neary en Birdie
De Longest Drive bij de heren sloeg
Harald Gilsing, bij de dames Leni van
Berlo. Fedor Heijl haalde de Neary.
Birdie’s maakten Marijke Brouwers, Eva
Goeke, Ad Bierbooms, Ton van Dijk,
Hans Meijer en Gerard de Ruyter. De
zesde Laarbeekse Golfkampioenschappen vinden – onder voorbehoud – plaats
op vrijdag 28 augustus 2009.

Inloopuurtje
peuterspeelzaal
Voor ouders die hun peuter willen aanmelden voor de peuterspeelzaal houden
we een inloopuurtje op woensdag 24
september van 11.45 - 12.30 uur.
Bij het aanmelden moet uw peuter al wel
2 jaar zijn. Uw peuter wordt geplaatst als
hij/zij twee jaar en drie maanden oud is
en als er plaats is.
Tot ziens op woensdag 24 september.
De leidsters van
peuterspeelzaal De Rakkertjes,
De Duivenakker 76B.
Tel. 38 33 56.

Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do :13.30-18.00 uur
Vrij
: 13.30-21.00 uur
za
:09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

UW VLOER GRATIS GELIJMD!!!!
Bij aankoop van Novaceram vloertegel.
(30x60/45x45/60x60)
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WIL JIJ
BEROEMD WORDEN ????
Op 16 NOVEMBER 2008 is het weer
zover! Het JEUGDPRINSENBAL van De
Gele Kielen!
De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses
van Ganzegat worden dan bekend gemaakt. Dit jaar in café/zaal De Lantaarn
in de Dorpsstraat.
Het jeugdprinsenbal is voor alle kinderen
van Aarle-Rixtel en natuurlijk is er die
middag ook een programma met
artiesten………..
Jij kunt ook artiest zijn!! Wat is er leuker
dan een optreden verzorgen voor alle
mensen die er zijn, groot en klein!
Daarom zijn wij op zoek naar jullie
jongens en meisjes! Geef je op als
artiest voor het jeugdprinsenbal. Je kunt
playbacken, goochelen, moppen tappen,
dansen, live zingen of alles wat je maar
leuk lijkt.
Je mag het alleen doen, met z’n tweeën
of samen met wie je maar wilt. Vraag aan
je ouders of zij je misschien willen
helpen.
Wie durft de uitdaging aan en wint de
wisselbeker. Voor elke deelnemer is er in
ieder geval altijd een leuk aandenken.
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Eindelijk wat optimistiche berichten van
het front,
daarvan doen wij natuurlijk ‘t liefst kond.
Voor de starterswoningen is er grond,
en de verkoop van de Smuldersplak is
helemaal of bijna rond.
De Brabantse Kluis opende haar deuren,
nieuwsgierig ben ik al wezen keuren.
Hoewel nog niet helemaal klaar,
is het een aanwinst voor ons dorp, echt
waar.
Vanaf het ruime terras kijk je op de
koeien,
die hoor je dan ook regelmatig loeien.
Je ruikt die beesten natuurlijk ook,
maar dat heb ik liever als ‘n heleboel
rook.
Van binnen is ‘t ook hardstikke mooi,
een stuk van de stal hebben ze zo
gelaten,
al kun je er helaas niet meer liggen in
het hooi.
Een vraag bleef voor mij nog open,
je kunt er gewoon heen fietsen of lopen.
Maar normaal mocht je met de auto niet
door de Kloosterdreef,
omdat een agent dan misschien een
bonnetje uitschreef.
Is een bezoek aan de Kluis nu een
goede reden,
dat dit verbod mag worden overschreden
?
RD

Bridgecursus voor beginners.
WIL JE MEEDOEN ??? GEEF JE DAN
ZO SNEL MOGELIJK OP BIJ ÉÉN VAN
DE ONDERSTAANDE ADRESSEN
(GRAAG VÓÓR 20 OKTOBER A.S.)
JE KRIJGT DAN ZO SNEL MOGELIJK
BERICHT.
Francien Cornelissen
Broekelingstraat 67
Aarle-Rixtel
Marjon Timmermans
De Elshorst 5
Aarle-Rixtel
Cindy van Veenendaal
Terlingenplein 55
Aarle-Rixtel

Op woensdag 1 oktober start ik weer een
beginners cursus bridge in Beek en
Donk. De 15 lessen zijn op de woensdagavond aanvang 19.30.
Je kunt alleen of per paar opgeven.
Inlichtingen en/of opgave:
Fons van der Linden
Tel 0492 462415 of 06 23003225.
Mij email adres is
Fofrvanderlinden@zonnet.nl

ONTVANG NU
40% KORTING
®

op het totale ENYDRIAL assortiment
van RoC® DermatologiC!
®

ENYDRIAL biedt een oplossing voor
de droge en zeer droge huid van uw
gezicht en lichaam. De vochtbalans in
de huid wordt hersteld en de producten bevatten voedende, verzachtende
en kalmerende bestanddelen.
®

ENYDRIAL is geen overbodige luxe,
maar een productlijn die u helpt uw
huid zo optimaal mogelijk te
verzorgen.
Deze actie is uitsluitend geldig bij:

Drogisterij Raijmakers
Dorpstraat 26
5735EE Aarle-Rixtel
Einde actieperiode:
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Het is buiten al goed te merken, de
dagen worden korter, we zijn op weg naar
het najaar. Voor de buurtbrigadier altijd
een reden om de jeugd, die naar het
voortgezet onderwijs gaat, weer ‘op te
voeden of te heropvoeden ‘. Niet dat het
slecht gesteld is met hun omgangsvormen. Daar heb ik niets over te klagen.
Wel moet ze wat bij gebracht worden
over de verkeersregels. Hele horden jeugd
komt met name in de ochtendspits door
ons dorp. Velen doen het netjes zoals
het hoort, maar ook een heel deel van de
jeugd weet niet dat ze voor een rood
verkeerslicht moeten stoppen. In de
eerste schoolweken hebben we reeds
een flink aantal jeugdigen daar op
aangesproken en bekeurd. Ervaringen uit
het verleden hebben ons geleerd dat
blijven waarschuwen niet echt helpt. De
laatste dagen gaat het wat dat betreft al
wat beter, waarschijnlijk dankzij de
bekeuringen. Steeds minder scholieren
rijden op de Kanaaldijk door rood en dat
is mijn bedoeling ook.
We gaan
overigens , als de dagen nog korter
worden, ook weer extra letten op de
verlichting. Ook de verlichting kan van
levensbelang zijn. Je weet dus dat
binnenkort de fietsverlichting weer een
speerpuntje van de politie wordt. Is nu je
licht defect, repareer het dan een dezer
dagen, want ook voor geen of slechte
fietsverlichting gaan we straks schrijven.
Een gewaarschuwde brugpieper telt voor
twee.
Over naar de zaken die in de afgelopen
twee weken zijn opgevallen.
AANRIJDINGEN;
Soms heb je wel erg veel pech. Dat
overkwam op woensdag 27 augustus een
68 jarige Helmonder. Hij had juist zijn
auto op gehaald bij een Aarlese schade-
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hersteller. De auto keurig gerepareerd en
opgepoetst, mijnheer helemaal blij. Tot hij
op de kruising Molenstraat - Laarweg
vergat voorrang te verlenen aan een van
rechts komende auto, bestuurd door een
28 jarige plaatsgenoot van de man.
Gevolg opnieuw deuken en tranen met
tuiten. Ik ken er wel een die deze
onfortuinlijke bestuurder handenwrijvend
binnen het uur weer ontving.
In het verkeer heeft de een flinke pech en
een ander een mogelijk een rijke fantasie.
We werden op 9 september bij een
aanrijding geroepen op de Lieshoutseweg. Een vrachtwagentje was tegen een
boom tot stilstand gekomen. De bestuurder verklaarde dat hij tijdens het rijden
even het navigatie- systeem recht wilde
zetten, omdat dit wat weggeschoven
was. Toen hij even later opkeek sprong
er plots een konijntje op de weg, waarna
de bestuurder, volgens zijn zeggen, een
klein tikje tegen het stuur gaf en
vervolgens tegen een boom botste. Hij
kon de wagen weer op de weg krijgen
maar de opgeblazen airbag belemmerde
het uitzicht. Vijf bomen verderop kwam
hij er tegen een definitief tot stilstand,
maar hard gereden, och nee, hij dacht
van niet. Gelukkig in beide gevallen
alleen materiële schade.
INBRAAK;
In het weekeind van 30 op 31 augustus
werd op een tweetal plaatsen ingebroken
in ons dorp.
Op maandag 1 september werd door de
eigenaar van een plantenkwekerij, die zijn
bedrijf heeft bij het ASV terrein, aangifte
gedaan van inbraak in zijn bedrijf. De
schuur werd opengebroken en alles wat
maar enigszins gemotoriseerd gereedschap was, werd weggehaald. Een forse
schadepost, voor de zoveelste keer bij
deze man.
Ook een woning aan de Pastoor vd
Heuvelstraat werd bezocht door inbrekers. Uit deze woning werden de nodige
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elektrische apparaten, alsmede geld,
sieraden en documenten weggenomen.
Op maandag 8 september werd overdag
ingebroken in een woning aan de
Havenweg. Ook hier werden sieraden en
documenten, alsmede een tv en een
computer gestolen.
De inbraken zijn in onderzoek.
Tenslotte kregen we op woensdag 10
september aan het begin van de middag
nog een melding van een overval binnen,
echter toen ik de mensen sprak bleek
dat er van een overval geen sprake was.
Het bleek dat het ging om een zakelijk
geschil tussen een echtpaar en een
jongeman. Op een zeker moment pakte

JEUGDDARTEN
IN AARLE-RIXTEL.
Al 7 jaar wordt er door de jeugd in AarleRixtel gedart.
Enkele kinderen zijn nu te oud geworden
en gaan met de senioren meespelen.
Daarom zijn wij op zoek naar jongens en
meisjes van 9 tot 17 jaar die deze mooie
sport verantwoord willen leren.
Wij hebben 4 dartbanen in jeugdhome
CENDRA in Aarle-Rixtel.
Op Zaterdag 11 Oktober hebben wij ‘n
introductiedag waar jullie met je ouders
van harte welkom zijn. Ook kinderen van
buiten Aarle-Rixtel zijn van harte welkom.
Heb je zelf nog geen darts, niet erg, die
krijg je gratis van ons.
Geef je van tevoren op bij een van de
leiders.
Wij verwachten jullie op Zaterdag 11
Oktober om 17.00 uur bij de CENDRA.
(zijkant de “Dreef” aan de Bosscheweg)
Veel Dartplezier: Leiding Jeugddartvereniging Aarle-Rixtel.
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de jongeman het betwiste contract snel
weg en ging er als een haas vandoor. De
vrouw die hem achterna wilde lopen was
in de haast gevallen en in de communicatie met de meldkamer begreep men
dat iemand was overvallen. Met hulp van
omstanders kon de vluchtende man op
de Klokstraat worden aangehouden en
overgedragen aan de politie. Gelukkig
geen overval dus. De man werd gehoord
en weer in vrijheid gesteld.
Zo, dat was het voor deze keer.
Vriendelijk groet allemaal
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Harco van Maurik 0492-383017
Maarten Vesters 06-53773310
Jan van de Graef 0492-381987
Jan van Bakel 0492-382354
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