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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
*

personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel

Drukkerij Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer
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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.
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel www.paramedischcentrumlaarbeek
Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
CESAR-THERAPEUTE Mw. B.M. Verwijmeren, Klokstraat 16, tel. 383081
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.
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
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.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL Tel 0492-464289. Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u en di-do 13.30 tot 15.00 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 5 september t/m vrijdag 11 september
Zaterdag 5 september
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Voorganger Pater Pio Hagelaar
Jan Verbakel
(verj./par.)
Anneke Verbakel – van Dommelen
Frans Cooijmans
(par.)
Overleden ouders Manders - v. d. Bogaard
(sterfd.vader)
Overleden ouders van der Sanden – v. Kaathoven
(j.get/verj. moeder)
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Piet van der Velden
(2e j.get.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 6 september – 23ste Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
Voorganger Pater Pio Hagelaar
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Sien Nooijen
(fund.)
Miet Verhoeven
Herman Verhoeven
(par.)
Martien van Doren
(7e j. get.)
Leo van Doren
(10e j.get.)
Joke Smits
Woensdag 9 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 12 september t/m vrijdag 18 september
Zaterdag 12 september
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang-kindernevendienst.
Voorganger Pater Pio Hagelaar
Ben Loomans
Johanna Bekx
Karel van Hoof
Tonnie Raaijmakers – Aben
Anita van de Looij – van de Broek
13.00-17.00 Kerk – Nationale orgeldag
Zondag 13 september – 24e Zondag door het jaar - Kruisverheffing
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Voorganger Pater Pio Hagelaar
Overleden ouders Beekmans – v. d. Berg
(verj. moeder/fund.)
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Frans Maas
(buurt)
Hanneke van Berlo
(par.)
Tot welzijn van de parochie
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Woensdag 16 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
OVERLEDEN
Thea Kuijpers-Driessen, Akkerstraat 18, 54 jaar.
Willy Verhoeven-van de Vossenberg, Kouwenberg 37, 86 jaar.
Riet van der Aa, Helmond, 91 jaar
Kitty Vos, Broekelingstraat 43, 85 jaar
Nationale Orgeldag Zaterdag 12 september is de Nationale orgeldag. Van 13.00 uur
tot 17.00 uur vindt er een demonstratie plaats van het Smits-orgel. Het koororgel (uit
de Mariakapel) zal dan tevens in gebruik worden genomen. Welkom! (Zie artikel elders
in dit Gemeenschaps-blad)
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 zijn bedoeld als
voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering van 15 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.
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.
De administratie is op dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. U kunt dan
terecht met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties enz.
Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt u de pastor bereiken op
de pastorie tel.:381215.

Beste medeparochianen,
Namens het parochiebestuur willen wij U allen van harte uitnodigen om op zaterdag,
12 september a.s., Nationale Monumentendag en Nationale Orgeldag, aanwezig te
zijn bij de feestelijke ingebruikneming van het koororgel dat van de Mariakapel
overgeplaatst is naar onze parochiekerk Onze Lieve Vrouw Presentatie.
Onze zeer gewaardeerde dank gaat uit naar orgelbouwer Frans Vermeulen en de
vrijwilligers die hard gewerkt hebben om dit te realiseren.
Om 13.00 uur zal na een korte toespraak door de heer Henk van Eijndhoven, vicevoorzitter van het Parochiebestuur, dit koororgel wordt bespeeld door de organist van
onze kerk, de heer Rob Rassaerts. Samen met gastorganist Arjan Mooij aan het
monumentale Smits-orgel speelt hij twee delen uit de Messe Solennelle van Louis
Vierne.
Wij hopen u te mogen begroeten op deze voor ons bijzondere dag!
Namens het Parochiebestuur,
Tonnie Gijsbers.

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
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
Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur
op het marktterrein.

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

www.dekaaskoning.nl

Workshops!!

Op 8, 9, 10 en 11 september kun je tussen 11.00 en 15.00 gewoon binnenlopen voor een
workshop “zeepketting” maken. Heel leuk en neem gerust een vriendin meer. Kosten E.
14.95 met een lekker kopje koffie. Tot dan…

La Romanza is volop in beweging en altijd origineel!!!

Kom langs en proef de sfeer en gezelligheid.
Dorpsstraat 23
www.laromanza.nl

Aarle Rixtel

Pagina 8

06 – 52 330 331
info@laromanza.nl

Bericht van:
Nominatie voor
St. Het Kouwenbergs Kerkje
Stichting Het Kouwenbergs Kerkje te
Aarle-Rixtel is genomineerd voor de Grote
Gift van het 3M Fonds. Dit leuke bericht
mocht voorzitter Nelleke Sanders op 18
augustus jl. ontvangen. “Het is geweldig
voor onze stichting een dergelijke
nominatie te krijgen. We bestaan nog
niet zo lang en moeten opboksen tegen
grote (landelijke) goede doelen organisaties. Dat een kleine lokale stichting als
de onze een nominatie krijgt voor een
project met een gemeentelijk karakter, is
een geweldige opsteker.” Maar dit is pas
het begin! Om een ronde verder te komen
heeft de stichting uw stem echt nodig.
Stemmen kan tot eind oktober, maar
beter is om het snel te doen. Het kan
maar gebeurt zijn.
Wat en hoe:
De stichting heeft zich op de website van
het 3M Fonds met een project
aangemeld. Op basis hiervan is de
nominatie toegekend. De aanmelding en
de tekst zijn te lezen op de website van
het 3M fonds.
Voor het uitbrengen van je stem ga
je naar de website van het 3M fonds,
www.3mfonds.nl en vervolgens klik je op
de button F3mnds.
Op de homepage, in de linker kolom
staan 3 blokken, klik onder het
onderwerp 3M FONDS op het + Grote
Gift, vervolgens klik je op Stemmen.
Je kunt nu direct je stem uitbrengen.
Onder Naam organisatie staan alle
genomineerden vermeld. Selecteer
Stichting Het Kouwenbergs Kerkje en
voeg je eigen gegevens en motivatie in.
Omslachtig en moeilijk? Nee hoor, de
site is duidelijk en met een paar “klikken”
heb je je stem uitgebracht.
Namens het bestuur bij voorbaat heel
hartelijk bedankt voor uw stem!
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Tekst website 3M Fonds
Websitebezoekers worden uitgenodigd
hun stem uit te brengen op één van de
genomineerde organisaties. Uitsluitend
ter verificatie dienen stemmers een
valide e-mailadres op te geven bij de
stemming, deze e-mail adressen worden
niet door 3M bewaard, tenzij anders door
de stemmer is aangegeven. Er kan
slechts één stem per organisatie, per emailadres worden uitgebracht. Op
basis van binnengekomen stemmen
ontstaat gedurende het jaar per categorie
een top-3 van genomineerde organisaties.
Bij de afsluiting van het ‘nominatiejaar’ op
1 november 2009 van het kalenderjaar
is de top-12 definitief.

Vormselvoorbereiding van start!
24 scholieren uit de eerste klas van het
voortgezet onderwijs hebben zich al
aangemeld voor de vormselvoorbereiding.
Na de herfstvakantie gaan we beginnen.
De vormelingen onvangen 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 meer weten
neem gerust contact op met een van ons.
De vormselwerkgroep
Gerrie van Bommel (tel. 383008),
Anette Claassen (tel. ),
Rian Ligteringen (tel.549967),
Annemiek Kamp (tel.384004)

www.gemeenschapsblad.nl
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Vanuit de Pastorie
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Kort woordje van Pastor M. Deli
Vakantietijd
Inmiddels zijn er velen terug veilig in Aarle
aangekomen van hun vakantiebestemming. En ik hoop dat die periode van rust
én ontspanning veel deugd heeft gedaan.
Hetzij hier bij ons in Nederland, aan het
mooie Lago di Garda, Islas Canarias, of
Tenerife etc.. etc.. .
Wellicht zullen er ook mensen zijn, die
van hun vakantieplek vroegtijdig moesten
terugkeren, of zélfs alles hebben moeten
annuleren vanwege droevige familiale
omstandigheden. Van harte wens ik deze
mensen veel sterkte toe.
Scoutingkamp in Veere
Hiermee wil ik scouting Aarle-Rixtel van
harte bedanken voor het gastvrij onthaal
op woensdag 29 juli. Jullie kampplaats
was zo mooi gelegen, vlak aan het
blauwe water van het Veerse meer. En
echte strandvakantie! Leiding en bestuur
hadden alles zo prachtig voorbereid en in
elkaar gestoken dat er niks mis kon
lopen. Ik vond het echt fijn om deze keer,
in openlucht, samen met jullie een
gebedsdienst te houden. En… de
barbecue s’avonds was echt super!
Zeilkamp
Onze Loosdrechtgangers hadden het dit
jaar goed getroffen. Het weer was

prachtig en zoals altijd hing er een goeie
sfeer op het eiland. De jongens hebben
een week lang hun hartje kunnen
ophalen in of op het water, met de wind in
de zeilen. Ook Pastoor Tilman heeft er
goed van genoten. We hopen er volgend
jaar terug bij te zijn!
Kermisdagen
De kermisdagen zijn weer voorbij. Er
waren drukke maar wel mooie momenten. Vooral de dagen van beide Gilden
(Rood en Blauw) zijn schitterend verlopen.
Ook het “Laarbeekkoningsschieten”op
zondag 23 augustus was een indrukwekkend gebeuren. Niemand minder dan
Theo de Jong, van de Rode Schut, wist
de billekens van de vogel aan flarden te
schieten
en
werd
de
nieuwe
LaarbeekKoning. Dit jaar hebben we bij
ons in Aarle ‘Drie Koningen’. Van harte
proficiat aan koning Theo en ook aan zijn
prinses!
Heropening der scholen
Het is weer de tijd dat de scholen zijn
gaan draaien. Graag wens ik het onderwijzend personeel en alle schoolgaande
jeugd veel succes toe in dit nieuwe
studiejaar.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Dankbetuiging
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de enorme
belangstelling bij het overlijden van

Thea Kuijpers
Dit heeft ons allemaal heel goed gedaan.
Winny, Cristel en Nicky
Pieter en Gertie
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Bericht van:
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Uw plaatselijke coördinatrice: Jeanne
Beekmans, De Zes Gehuchten 12,
telefoon 382456.

Grootste collecte ooit blijft
nodig. KWF start collecteweek op
7 september.
Op maandag 7 september gaat de
grootste collecte van Nederland weer van
start. Met maar liefst 120.000 vrijwilligers
heeft KWF Kankerbestrijding het grootste aantal vrijwilligers op de been wat
resulteert in de hoogste collecte opbrengst. Al zestig jaar is collecteren heel
succesvol. KWF Kankerbestrijding gaat
al 60 jaar voorop in de strijd. Sinds de
oprichting in 1949 is de vijfjaarsoverleving
bij kanker gestegen van 25 naar 55
procent. Afhankelijk van de soort kanker
en het stadium van ontdekking. Die
successen halen we niet alleen, maar
samen! Met collectanten, donateurs, wetenschappers, artsen, verpleegkundigen,
patiënten, patientenorganisaties, bedrijven en heel veel vrijwilligers. Samen
strijden we voor minder kanker, meer
genezing en een betere kwaliteit van
leven. De strijd tegen kanker is nog niet
gestreden. Ondanks de goede resultaten
hebben we nog een lange weg te gaan
want helaas overlijden er nog jaarlijks
38.000 mensen aan kanker. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog
steeds heel hard nodig. Maar zonder
geld geen onderzoek! Geef daarom gul
aan KWF Kankerbestrijding en help mee
in de strijd voor gezondheid. De
collectant van KWF Kankerbestrijding
komt in de week van maandag 7 t/ m 12
september 2009 weer bij u aan de deur.
Elke collectant kan zich legitimeren.
KWF Kankerbestrijding is te herkennen
aan het rood-wit-blauwe logo met de krab
en aan het Keurmerk van het Centraal
Bureau Fondsenwerving. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro
26000.

NATIONALE ORGELDAG 2009 IN
AARLE-RIXTEL
De jaarlijkse Nationale Orgeldag vindt dit
jaar plaats op zaterdag 12 september,
van 13.00 tot 17.00 uur.
Het prachtige Smits-orgel in de kerk van
Onze Lieve Vrouw Presentatie te AarleRixtel kan dan worden bekeken, bespeeld en beluisterd.
Sinds kort staat beneden in de kerk,
naast het priesterkoor, een koororgel dat
door een aantal vrijwilligers onder leiding
van orgelbouwer Frans Vermeulen van de
Mariakapel naar de kerk is overgebracht.
Dit koororgel zal op deze middag officieel
in gebruik genomen worden.
De organisten Arjan Mooij en Rob
Rassaerts zullen om 13.00 uur en om
14.00 uur beide orgels tegelijk bespelen
in een uitvoering van Kyrie en Agnus Dei
uit de Messe Solennelle, opus 16, van
Louis Vierne (1870-1937). Een aangename en welluidende kennismaking!!
Tot 17.00 uur is er voor wie dat wenst
gelegenheid kennis te maken met het
Smits-orgel (boven).
De organist van de kerk, Rob Rassaerts,
geeft tekst en uitleg en demonstreert de
mogelijkheden/de eigenschappen van dit
monumentale instrument.
De heer Louis Barten verschaft aan wie
dat wil alle mogelijke informatie over het
kerkgebouw.
Van harte welkom!!

K lokje
Pedicure:
Bent u op zoek naar een pedicure. Die bij
u aan huis komt. Bel dan: 0492 381725 of 0611122766

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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Collecte Prinsesbeatrixfonds
Van 13 t/m 19 september 2009 vindt de
jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix
Fonds plaats. Er gaan bijna 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
jaarlijkse 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 nu aan bij de
plaatselijke coördinator mevrouw Wilma
van Brug, telefoonnummer 382587. Alvast
bij voorbaat dank.
Alles over spierziekten: 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 ruggenmerg. 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 veroorzaakt 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 spierziekten
Er zijn meer dan 600 verschillende spierziekten en allemaal hebben ze zeer
uiteenlopende kenmerken. Deze kunnen
o.a. zijn: Spierzwakte, Spierverlamming,
Spierstijfheid, Spasticiteit, Ongecontroleerde spierbewegingen. Dit kan variëren
van een enkele spier die is aangedaan tot
alle spieren. Ook is het mogelijk dat niet
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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 daadwerkelijk 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 doorgegeven 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 spierziekten is juist de combinatie van
verschillende erfelijke en niet-erfelijke
factoren de oorzaak van de ziekte. Er zijn
ook nog veel spierziekten waarvan de
oorzaak tot op heden onbekend is.

K lokje
Dovens eigen Meubelmakerij.
Met betaalbare kwaliteits meubelen in
diverse houtsoorten en kleuren in eigen
ontwerp. Wij maken met u samen uw
eigen model meubelen. Binnenveld 1
Milheeze. 0492-341553.
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Manuscripta 2009
Leden van de bibliotheek kunnen op
zondag 6 september met 25% korting
naar Manuscripta 2009 in Amsterdam.
Het leukste evenement voor boekenliefhebbers is Manuscripta, de feestelijke
opening van het boekenseizoen. Op
zondag 6 en maandag 7 september
presenteren auteurs en uitgeverijen hun
nieuwe titels aan media en boekenvak.
Op zondag 6 september kunt ook ú erbij
zijn. Als lid van de bibliotheek betaalt u
geen € 10,- maar slechts € 7,50 voor
Manuscripta.
Vul de kortingscode ‘bibliotheek’ in op
www.manuscripta.nl/bibliotheek en bestel
uw toegangskaart met korting.
Een feest voor de boekenliefhebber
Op Manuscripta kunt u genieten van
boekpresentaties, podiumoptredens,
interviews met bekende en debuterende
auteurs, signeersessies, exclusieve
previews van boekverfilmingen en
bijzondere buitenacts.
Wanneer en waar
* Zondag 6 september, voor het publiek,
van 11 - 18 uur.
Maandag 7 september, alleen voor het
boekenvak en de media, van 10 - 17 uur.
*Cultuurpark
Westergasfabriek
in
Amsterdam.
Zie ook www.bibliotheeklagebeemden.nl.
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M.O.V.
Vredesweek 2009 :
GEZONDEN OM VREDE
TE BRENGEN
Beste mensen van Aarle, zoals U allen
weet, is september de maand , waarin
we extra aandacht geven aan het wereldgrote probleem : vrede voor ALLE
MENSEN op AARDE .We verlangen
allen naar een wereld zonder oorlog en
geweld, maar helaas zien we zien vaak
het tegendeel. Toch blijven we geloven in
de liefde waarvan vrede een van de
vruchten is.’t Vorig jaar gaf Riny van de
Bogaard ons een goed en bezield verhaal
over de situatie in Zuid-Soedan.
Dit jaar heeft de M.O.V. groep Pater
Kees Maas SVD. bereid gevonden om
aan de hand van een prachtige
diapresentatie over de Emmaüsgangers ,
ons meer bewust te maken en ons aan
te sporen zelf vredestichters te zijn. Dit
zal plaats vinden op :
Donderdag : 24 september
Plaats : Kapel van Mariengaarde
Tijd : 20.00 uur
Het zou geweldig zijn als U deze avond
vrij houdt en alvast noteert in uw agenda.
Laten we ons, met de aanwezigheid van
velen, inspireren om steeds meer
vredestichters te zijn.
M.O.V Zr. Vera.

K lokje

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.

Dovens Meubelen.
Alles, maar dan ook alles wat betreft
meubelen voor woonkamer – slaapkamer
en keuken, tafels en stoelen. Senioren
opgelet, grote keuze. Kerkeind 38
Milheeze. 0492-341553.
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De opmars van zelfhulp \
Op zaterdag 12 september zal het
Claraklooster worden opengesteld voor de
open monumentendag Helmond. De
dependance van de Stichting Zelfhulp
Netwerk Zuidoost-Brabant heeft een
kantoor in dit gebouw en wil graag op die
dag van de gelegenheid gebruik maken
om aan een breed publiek te laten zien
wat we zijn en wat we doen.
Wie te maken krijgt met een ziekte,
verslaving of ander persoonlijk probleem,
doet meestal een beroep op artsen of
hulpverleners. Maar ook andere
‘deskundigen’ kunnen je in moeilijke
tijden bijstaan: mensen die hetzelfde
hebben doorgemaakt. Lotgenoten. Deze
vorm van ondersteuning noemen we
zelfhulp.
Bij zelfhulp helpen en steunen lotgenoten
elkaar door ervaringen uit te wisselen.
Mensen kunnen in alle vrijheid, en
zonodig anoniem, hun verhaal vertellen.
Dat lucht niet alleen op, maar zorgt er
ook voor dat ze zichzelf beter leren
kennen. Bovendien kan zo een isolement
voorkomen of doorbroken worden. Zelfhulp wordt naast of los van professionele
hulp toegepast en kent vele vormen:
praatgroepen, cursussen, advieslijnen en
internet. Er bestaan groepen voor
psychische, lichamelijke en relationele
problemen.
Goede resultaten
In het gebied Eindhoven/Helmond functioneert de stichting Zelfhulp Netwerk
Zuidoost-Brabant als overkoepelende
organisatie van zelfhulpgroepen. Aanvankelijk reageerden zorgverleners erg
sceptisch, maar daar komt steeds meer
verandering in. Ook professionals zien in
dat, als je het op een verantwoorde
manier doet, zelfhulp bij veel mensen
hele goede resultaten oplevert. Maar we
zijn er nog lang niet, want sommige
hulpverleners blijven huiverig. In ieder
geval groeit het aantal zelfhulpgroepen in
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de regio nog steeds, onder andere
doordat het netwerk sinds een paar jaar
een dependance in Helmond heeft.
Zuidoost-Brabant heeft ondertussen een
toonaangevende positie verworven binnen
de zelfhulpwereld, Wij zijn bijvoorbeeld
het enige netwerk dat vanuit een eigen
pand kan werken. Ook heeft de
stichting nauwe contacten met o.a GGZ
Oost-Brabant,
GGzE (geestelijke
gezondheidszorg) en Novadic/Kentron
(verslavingszorg) .

M.Z.K.
Missie-zendingkalender 2009.
Beste mensen, ja ze zijn er weer de
Missie-zendings-kalenders. Dit jaar zijn
de afbeeldingen met uitleg afkomstig van
de Indiaanse kunstenaar Jyoti Sahi
Al lange tijd proberen christenen in India
het christendom te verzoenen met de
heersende hindoe-cultuur. Het is, vinden
ze, mogelijk om cultureel hindoe te zijn
en tegelijkertijd christen qua godsdienst.
De prijs is onveranderd en wel E 6.50
Deze prachtige kalender is te bestellen
bij : Zr. Vera Schoenmakers ,Dorpsstraat
7. Tel 381706. Laten we het mes aan
twee kanten snijden:Door deze kalender
te kopen helpen we de christenen van
India en ons zelf door onze
betrokkenheid voor het welzijn van
anderen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
M.O.V. Zr. Vera.

K lokje
Dovens Meubelen en Woninginrichter. Gordijnen – Vitrage –
Vloerbedekking – Novilon – Laminaat.
Wij meten, maken, hangen en leggen.
(vakkundig) 0492-341553 Milheeze,
Kerkeind 38

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

r hypotheken
r pensioenen
r verzekeringen
r sparen
bekend ter re in...

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl

Praktijk voor reflexzone therapie, neuro-reflexologie en massage
therapie te Aarle-Rixtel
Er staan nu niet een maar twee therapeuten voor u klaar
nl. Mieke Gielkens & Petrie van Meerendonk
•
•
•
•
•
•

Geen wachttijden meer
Gedeeltelijk of gehele vergoeding ziekenfonds
Geen verwijskaart van huisarts nodig
Beide therapeuten zijn lid van de beroepsvereniging V.N.R.T.
Ook preventieve behandeling is mogelijk omdat voorkomen beter is dan genezen, wie
wil er in deze stressvolle tijd nu niet een uurtje voor zichzelf om te onthaasten en te
genieten!!
Reflexzone therapie ondersteunt en stimuleert uw zelfgenezend vermogen. De hierna
beschreven klachten kunnen hierdoor verminderen: spanningshoofdpijn,
clusterhoofdpijn, migraine, duizeligheid, ziekte van Menière, hooikoorts,
slaapproblemen, obstipatie, maagklachten, incontinentie, bekkenbodem instabiliteit,
nierstenen, allergie, slijmbeursontstekingen, oorontstekingen en overige ontstekingen,
eczeem, blaasontsteking, astma, RSI, gewrichtspijnen, jicht, aambeien,
zwangerschapsbegeleiding, zwangerschapsnazorg, en rouwverwerking
Al de goede dingen in het leven moet je geprobeerd hebben,
daar is reflexone therapie er een van
Voor meer informatie kijk op:
www.petrie-zorggoedvoorjezelf.nl
of bel
0492 - 383213
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3 Oktober voor de
5e maal Disco Dance Party
in Aarle Rixtel
Op zaterdag 3 oktober organiseert Next
Event voor de 5e maal hun Disco Dance
Party. Dit jaarlijks terugkerend feest vond
zijn oorsprong in het inmiddels afgebroken “Zaal Kersten” waar een aantal
vrienden eenmalig een afsluitend” Discofeest”organiseerde. Dit was op 21 januari
2006. Het feest was zo’n gigantisch
succes dat in oktober 2006 opnieuw in
het leegstaande “zaal Kersten “een
Discofeest werd gehouden, de kaarten
( 600 ) waren toen binnen 1 dag uitverkocht. Het succes van het Discofeest
heeft een aantal redenen , toegangsprijs
is inclusief drank en de doelgroep van
30+ die niet meer elke week gaat stappen maar zo’n avondje met hoog reünie
gehalte geweldig vinden. Inmiddels wordt
het feest alweer voor de derde keer in
Sporthal “De Dreef” gehouden en hebben
de organisatoren ook hier kunnen
vasthouden aan het concept van entree
inclusief consumpties, ondanks dat het
ombouwen van een sporthal naar
“Discotempel” erg veel werk en kosten
met zich meebrengt. Mede door de inzet
van vrijwilligers lukt dit elk jaar weer. De
5e editie van de”Disco Dance Party”zal
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niet veel afwijken van voorgaande feesten. Wederom zal
de Sporthal een metamorfose
krijgen met een verlichte dansvloer en uitgebreide lichtshow, in
de sfeer van de zeventig,
tachtiger en negentiger jaren.
Muziek zal zoveel mogelijk
gedraaid worden van ouderwets
vinyl door onze DJ’s. Toegangsprijs is dit jaar € 30,- inclusief
consumpties en snackbon.
Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar
in Sporthal de Dreef, of te
reserveren via onze website
www.next-event.nl

Wees er snel bij want op=op

Na het overlijden van de bewoonster,
staat er een karakterestiek pand in Ale
leeg,
in een dorp als het onze,
brengt dat toch ‘t een en ander teweeg.
Her en der hoor je allerlei vragen,
die meestal niet verder dragen,
als wat zou en mee gaan gebeuren ?
staat het op de monumentenlijst ?
en als het verkocht zal worden,
voor hoeveel zou ‘t worden geprijst ?
Als we over het dit huisje op de hoek van
de Kerkstraat praten,
dan kan ik het nog steeds niet laten,
om te denken aan een ver verleden,
toen daar op de “lieghoek”,
vele waar- en onwaarheden werden
beleden.
Voor de winkelraam,
passeerde het hele dorp de revue,
met naam en toenaam.
Sommige van die “hangjongeren”,
waren al redelijk oud,
maar dat liet iedereen koud.
Het was gezellig
en er werd niks vernield,
omdat men zich aan de regels hield.
RD

Report Ad in gesprek met:

Jumbo Langste rij.
Op zondag 23 augustus 2009 was ik in
Zijtaart naar de langste rij gaan kijken. U
weet wel, de langste rij van bromfietsen.
De Bromvliegers heeft de langste rij
georganiseerd van bromfietsen in Zijtaart.
U zult denken wat moet Reportad daar
helemaal gaan doen? Dat vroeg ik mij ook
af. Maar mijn nieuwsgierigheid was ontstaan met de publicatie in het vorig
gemeenschapsblad. Hoe krijg je nou
meer dan 782 bromfietsers bij elkaar,
want dat was het aantal wat verbeterd
diende te worden. “Oldtimer Bromfietsclub de Bromvliegers” heeft zich als doel
gesteld om dit aantal ruimschoots te
halen. Dat is veel, heel veel. Maar zoiets
is te halen, de vorige keer hadden ze het
ook gehaald in 2005. Maar in 2007 werd
het gebroken door een Zweedse ploeg.
Ja, is dan niet zo leuk, zeker niet als dat
2 jaar later al gebeurt. Maar de
Bromvliegers zijn niet zo gauw voor één
gat te vangen. Vandaar dat ze al gauw
aan de slag gingen met voorbereidingen
om het record weer terug naar Nederland
te halen en wel naar Laarbeek. Wat
Laarbeek, ze hebben de poging gedaan
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in Zijtaart, maar de club is sinds 2008
een Laarbeekse club. Maar het clubhuis
staat wel in Zijtaart. De wortels zijn daar
wel geschoten, maar heeft een regionale
functie. De leden zijn overal te vinden.
Jaarlijks hebben ze een toertocht vanuit ´t
Heuveltje.
Afgelopen zondag hadden ze “de langste rij” met bromfietsen, vooral oude.
Maar ook nieuwe waren welkom. Het
doel was gesteld op minimaal duizend,
maar liefst veel, veel meer dan duizend.
De organisatie was in handen van het
bestuur, met veel vrijwilligers. Ik hoorde
het getal van 170 vrijwilligers die aan het
helpen waren. De straat was volledig met
dranghekken afgezet. Elfhonderd meter
dranghekken waren neergezet. Ingehuurd
en door de gemeente Veghel en Laarbeek
beschikbaar gesteld. Toen om half één
werd gestart, de inschrijving was iets van
te voren gestopt, waren bijna dertien
honderd mensen en brommers aan de
start. Nadat de bromfietsers een ronde
van 11 kilometer hadden gereden,
kwamen zij in een lint, achter elkaar, over
de finishlijn. Nadien reden zij de grote
route van ongeveer 21 kilometer. Toen om
15.30 uur bekend werd gemaakt hoeveel
brommers, solexen, rijdend over de

finishlijn waren gegaan, was er een
daverend applaus. Iedereen was verbaasd
dat het er 1237 waren. De organisatie
kon zich gelukkig prijzen met het
resultaat. Dankzij de sponsoren hebben
zij dit kunnen doen. Voor Zijtaart,
deelnemers en bezoekers is het een
prachtige dag geweest. Als ik het aantal
mensen mag tellen die aanwezig waren
en genoten van het prachtige weer, kom
ik al gauw op zo´n vijf duizend. De
terrassen hadden niet te klagen, ze zaten
vol. De inwendige mens hoefde niets te
kort te komen. Ook de frisdrank was niet
aan te slepen. Ik moet zeggen dat er wel
bier werd gedronken, maar heel veel
enkel frisdrank. De chauffeurs van de
brommers gedroegen zich perfect. Ik
moet ook zeggen dat het een lust voor
het oog is, om zoveel mooie oldtimers te
zien. Fantastisch om dat mee te maken.
Nu nog moeten ze de formaliteiten voor
het Guinness Book of Records klaar
gaan maken. Ook deze organisatie stelt
nogal wat eisen voor de erkenning. Er
dient een volledig verslag door drie
notarissen gemaakt te worden en in het
Engels vertaald. Aantal rijders die rijdend
over de finishlijn kwamen, wie afgekeurd
werden. Een volledige film van allen die
de finishlijn passeerden. De Bromvliegers
hebben mogen rekenen op de
medewerking van diverse omroepen. Zo
ook voor de film van de finishlijn. Maar
ook de donateurs hebben deze dag
mogelijk gemaakt. Want als je weet wat
er allemaal voor nodig is! Ik hoorde de
voorzitter zeggen: de volgende keer mag
het best iemand anders dit doen. Want
na afloop werd alles weer netjes
opgeruimd door de vrijwilligers. Zelfs het
afval, dat sporadisch aanwezig is, werd
opgeruimd. De gemeente Veghel hoefde
de andere dag Zijtaart niet schoon te
poetsen. Een compliment voor de hele
organiserende club. Alle Bromvliegers van
harte proficiat met jullie Record, dat het
jarenlang mag blijven staan. Reportad

Prijsvraag kunstbanieren

Welke Laarbeekse kunstbanier
vindt u het mooist?
In Laarbeek hangen 39 kunstbanieren
aan lantaarnpalen, die door Laarbeekse
kunstenaars zijn ontworpen voor het
toeristisch thema: ‘Laarbeek, Waterpoort
van de Peel’. Aan deze kunstbanieren is
een prijsvraag gekoppeld. Wanneer u
kenbaar maakt welke kunstbanier u het
mooiste vindt en waarom, kunt u een op
canvas gespannen exemplaar van deze
banier winnen. Via de website
www.laarbeek.nl/Vrije tijd, toerisme en
cultuur/Kunstbanieren kunt u tot 1
november 2009 uw keuze en moti-vatie
aangeven. De winnaars worden geselecteerd door de KunstAdvies-Commissie
Laarbeek en bekend gemaakt in De
Laarbeeker.
Kunstbanieren De kunstbanieren zijn
een idee van de KunstAdviesCommissie
Laarbeek. De commissie is geïnspireerd
geraakt door het toeristisch thema
‘Laarbeek, Waterpoort van de Peel’, waar
kunst en cultuur ook een onderdeel van
is. Met de banieren wil de commissie het
thema ook op kunstzinnig gebied onder
de aandacht brengen. Aan 39 lantaarnpalen in Laarbeek zijn duo’s van banieren
gehangen. Aan de ene kant van deze
banieren staat ‘Laarbeek, Waterpoort van
de Peel’, aan de andere kant is een
kunstwerk van één van de 29 Laarbeekse
kunstenaars afgebeeld. De kunstbanieren
blijven twee jaar in de gemeente Laarbeek
hangen.
Brochure In de bibliotheken, de gemeenschapshuizen, het gemeentehuis en bij
alle toeristische, recreatieve plaatsen in
de gemeente Laarbeek is voor iedereen
een brochure over de kunstbanieren
verkrijgbaar. In deze brochure is onder
meer een beschrijving van de kunstwerken en een plattegrond met daarop
de locaties van de kunstbanieren
opgenomen.

De Zorgboog... zorg van jong tot oud

Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg
tot verpleging en verzorging thuis of in een van onze Zorgboogcentra.
Vragen over zorg of meer informatie?
Bel de zorgcentrale

0900 - 899 8636 (» 0,10 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl

Werken in de zorg iets voor jou?
Kijk op www.zorgboog.nl voor een overzicht van alle vacatures.

Bericht van:

Pagina 25

Inzameling plastic
verpakkingsafval
Op woensdag 2 september wordt in het
buitengebied van Laarbeek het plastic
verpakkingsafval opgehaald. Op vrijdag 4
september gebeurt dit in het binnengebied van Laarbeek. Om de inzameling
goed te laten verlopen, willen wij u vragen
om de plastic zakken op tijd buiten te
zetten. De inzamelingsroute van het
plastic verpakkingsmateriaal is namelijk
een andere route, dan de route die
gereden wordt voor de grijze en groene
containers. Er wordt ingezameld vanaf
7.30 uur, dus zorg er voor dat u de
zakken voor deze tijd buiten zet. Tot slot
willen wij u er op wijzen, dat u voor de
inzameling alleen zakken mag gebruiken
met het logo van de plastic heroes.
Andere zakken worden niet meegenomen door de inzamelaar. Indien uw
zakken (bijna) op zijn, kunt u gratis
nieuwe zakken halen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij de Wmoservicepunten. Ook kunt u nieuwe
zakken bestellen via het Milieu Informatie
Centrum (MIC), telefoon 0800 0230 344.
Diverse trottoirs worden herstraat
Onderhoud straatwerk in Aarle-Rixtel
Afgelopen maandag 24 augustus is de
firma BGA uit Aarle-Rixtel in opdracht van
de gemeente Laarbeek gestart met het
herstraten van de trottoirs in de Akkerstraat en de Laarweg (tussen de
Molenstraat en de Lieshoutseweg).
Naast deze twee straten wordt ook aan
de trottoirs van de onderstaande straten
gewerkt:
- De Vinken;
- Lijsterstraat (huisnummer 1 t/m 23);
- Mariastraat;
- Rotonde Lieshoutseweg;
- Havenweg (rijbaan).

De gemeente informeert de bewoners van
deze straten vooraf door middel van een
bewonersbrief. Tijdens de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de bereikbaarheid van de
panden. Zo worden alleen de gedeeltes
van het trottoir waaraan gewerkt wordt,
afgesloten voor voetgangers. De rest van
de straat blijft toegankelijk voor het
verkeer. Helaas is enige overlast niet te
vermijden en wij vragen u hiervoor uw
begrip.
Werkzaamheden
Gelijktijdig met het herstraten van de trottoirs in De Vinken en de Lijsterlaan
worden ook de bomen die nu nog op het
trottoir staan, verplaatst naar de parkeerstrook. Ook worden in de Mariastraat
beide bushaltes aangepast aan de
toegankelijkheidseisen. Bij het trottoir
rondom de rotonde op de Lieshoutseweg
worden de tegels vervangen door betonklinkers. Op de Havenweg richting de
passantenhaven wordt de eerste 500
meter klinkerverharding herstraat. De
werkzaamheden worden voor eind
oktober afgerond.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer H. Leduc van de
afdeling Openbare Werken, telefoon 0492
469 700.
Aanvraag producten gemeente op
afspraak
Vanaf 15 september 2009 kunt u alleen
op afspraak terecht voor het aanvragen
van producten van burgerzaken. Bijvoorbeeld voor het aangeven van een
verhuizing of het aanvragen van uittreksels, reisdocumenten, een rijbewijs of
een verklaring omtrent het gedrag. Een
afspraak maken kan via de website
www.laarbeek.nl (button ‘Afspraak maken
online’) of telefonisch via 0492 469 700.
Het voordeel van het maken van een
afspraak is dat u niet hoeft te wachten. U
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wordt altijd op het afgesproken tijdstip
geholpen.
Afspraak maken
Een afspraak maken is twee maanden
van tevoren mogelijk. Wanneer u een
afspraak maakt via internet, ontvangt u
een bevestiging en bijbehorende informatie op een door u opgegeven e-mailadres.
Bij het maken van een telefonische
afspraak ontvangt u deze informatie per
brief.
Een afspraak maken is nu al mogelijk voor een aantal producten, zoals een
paspoort, identiteitskaart en een rijbewijs.
Vanaf dinsdag 15 september kunt u voor
alle producten alleen nog op afspraak
terecht. Een afspraak maken voor
meerdere producten tegelijk is niet
mogelijk. U wordt daarom verzocht om
per product een aparte afspraak te
maken.
Vingerafdrukken
op chip reisdocumenten
Vanaf 21 september 2009 worden er
vingerafdrukken opgenomen in de chip op
de nieuwe Nederlandse reisdocumenten.
Dat heeft de minister van Binnenlandse
Zaken besloten. Deze nieuwe regeling
zorgt ervoor dat uw reisdocumenten nog
beter beveiligd zijn. Bij personen vanaf 12
jaar worden van meerdere vingers afdrukken gemaakt met speciale apparatuur.
Bij het afhalen van het reisdocument
worden de vingerafdrukken ook gecontroleerd.
Dit is een hele nieuwe procedure. De
verwerkingstijd voor het aanvragen van
een paspoort en een identiteitskaart zal
hierdoor helaas ook toenemen. Nu is de
verwerkingstijd van een reisdocument
gemiddeld vijf minuten. Straks zal het
gemiddeld twaalf minuten duren voor u
klaar bent uw aanvraag. Het voordeel is
wel dat u voortaan direct geholpen wordt,
omdat u op afspraak komt. U heeft dus
geen wachttijd.
Wees op tijd!
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Wanneer u binnenkort een nieuw
reisdocument aan moet schaffen, vragen
wij u dit ruim van tevoren te doen. Dit om
teleurstellingen te voorkomen. U kunt
twee maanden van tevoren een afspraak
maken. Pas bij het verlopen van uw huidige reisdocument of het verlies daarvan,
krijgt u met deze nieuwe procedure te
maken. Als uw reisdocument nog een tijd
geldig is, hoeft u niets te doen.
Kinderen medio juni 2012 een eigen
reisdocument
Medio juni 2012 moeten ook kinderen
een eigen reisdocument hebben. Dit
heeft de Europese Raad besloten.
Iedereen moet vanaf die datum een eigen
paspoort of identiteitskaart hebben. Het
is dan niet meer mogelijk om kinderen te
laten bijschrijven en de huidige bijschrijvingen zijn dan ook niet meer
geldig. De documenten zelf blijven
uiteraard wel geldig. Overigens zal de
prijs van een identiteitskaart voor
kinderen tot veertien jaar vanaf 1 januari
2010 verlaagd worden tot een prijs die
vergelijkbaar is met de huidige kosten
voor bijschrijving. Vanaf 1 januari 2010
vervalt de gratis verstrekking van
identiteitskaarten aan veertienjarigen.
Meer informatie. Voor meer informatie
over de nieuwe regeling kunt u contact
opnemen met de afdeling Publiekszaken,
telefoon 0492 469 700.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Aarle-Rixtel
AARLE-RIXTEL – Van woensdag 2
september tot en met woensdag 16
september 2009 kunnen alle vrouwen uit
Aarle-Rixtel, die geboren zijn in de jaren
1934 tot en met 1959, deelnemen aan
het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Het onderzoek vindt plaats in de onderzoekseenheid op het evenemententerrein
aan de Goossensstraat in Aarle-Rixtel.
Alle vrouwen die in aanmerking komen,

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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hebben al een persoonlijke uitnodiging
voor het onderzoek thuisgestuurd
gekregen. Voor meer informatie kunt u
kijken op
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
en www.borstfoto.nl.
Collecterooster september 200
30 augustus t/m 5 september:
Harmonie de Goede Hoop in Aarle-Rixtel
6 september t/m 12 september:
Stichting KWF Kankerbestrijding
13 september t/m 19 september:
Stichting Prinses Beatrix Fonds
20 september t/m 26 september:
Nierstichting Nederland
27 september t/m 3 oktober:
Stichting Fonds verstandelijk gehandicapten

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
Dag van de Ouderen
Woensdag 30 september 2009
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 Vogelstraat 39 Beek en Donk aanvang 13.30
uur en eindigt om ongeveer 17.30 uur. De
zaal gaat open om 13.00. uur.
Ook dit jaar bieden wij u een zeer
gezellige muzikale middag. Met het
optreden van het “Brabants Cabaret”.
Zij brengen een middagvullend programma “Vur Mekaar”
Het Seniorenorkest o.l.v. Bert Brouwers
zal de middag muzikaal ondersteunen.
Verder vindt er een loterij plaats met vele
mooie prijzen. Naast koffie ontvangt U
ook nog gratis twee consumpties. Een
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middag die u niet mag missen!
Entreeprijs € 4,00 pp. Er zijn een beperkt
aantal kaarten te koop, dus wees er snel
bij.
Kaartverkoop
Dinsdag 8 september en vrijdag 11
september telkens van 10 tot 11 uur, in
de computerruimte in Mariëngaarde.

Computer cursus
De vakantie is alweer voorbij en we
denken alweer vooruit,aan de lange
wintermaanden die straks komen gaan.
Een mooie tijd om te leren hoe u met een
computer om moet gaan. Hoe gemakkelijk het is om een mooie brief te maken
en daarna per e-mail te versturen, of het
maken van een adreslijst of etiketten. Dit
allemaal in Word 2003 of 2007.
Daarnaast leert u kijken en zoeken naar
alles wat de wereld te bieden heeft.
De cursus start op woensdag 7 oktober
in de voormiddag van 9.30 uur tot 12.00
uur en ‘s-avonds van 19.00 uur tot 21.30
uur.
Hebt u nog geen computer? Geen
probleem, wij zorgen er voor dat u tijdens
de cursus ook thuis over een computer
kunt beschikken.
U hebt nog helemaal geen ervaring? Fijn
dan kunt u tenminste bij ons nog iets
leren.
Er kunnen per cursus 9 personen
deelnemen. Opgave en informatie kunt u
krijgen door onderstaand nummer te
bellen.
Bij geen gehoor staat uw nummer in mijn
telefoon en wordt u teruggebeld.
Dit geldt niet voor mobiel bellen.
Tot ziens in de computerruimte in Mariëngaarde, Bosscheweg 20.
Cor Verschuuren, De Vinken 15, tel.
0492-382151.

Kosten van de advertenties
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.
nlichtingen
Bank: Rabobank 10.14.95.048
voor adverteren
in het Gemeenschapsblad
Ad Loos Kerkstraat 39
www.gemeenschapsblad.nl
Tel 0492 - 382034

I

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

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

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

Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.

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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Tot dinsdag!
Kees, Elke, Hans,
Nadine, Petra,
Patrick, Christel, Jos, Margo, Stephan,
Karin, Josina, Rudy, Corrie, Ellie, Angela
en Maud

Het is eindelijk bijna zo ver! De
jeugd3daagse van 2009 gaat
beginnen!
We hebben er weer een heel jaar op
gewacht! Maar eindelijk is het weer zo
ver! De jeugd3daagse van Aarle-Rixtel
gaan dinsdag 1 september weer beginnen! We zijn er weer helemaal klaar voor!
De spijkers om de hutten te bouwen en
de liggen al klaar, het nieuwe dansje is
ingestudeerd dus we kunnen er weer
tegenaan. De zomervakantie heeft ons
allemaal een lekker bruin kleurtje
opgeleverd en dat komt goed uit want
dan passen we mooi in onze set van ons
thema. Dat is dit jaar HOLLYWOOD! Het
thema kon je raden door de hints op te
sporen op onze website. Gelukkig
hebben ook sommige mensen dit
gedaan en een gok gewaagd. Het is dus
spannend wie als 1e het thema geraden
heeft. Dat wordt tijdens de 3 daagse
bekend gemaakt! Dus heb je het
geraden… het blijft nog ff spannend!
Tijdens de 3 daagse van Aarle komen alle
foto’s die we gemaakt hebben weer op
onze website te staan. Dus kijk maar
snel op www.jeugd3daagse.nl Hier staat
natuurlijk veel meer informatie op. Het
precieze programma houden we nog ff
geheim omdat we natuurlijk weer toe
leven naar onze spectaculaire donderdag!
De kinderen werken allemaal mee om
naar een spectaculair hoogtepunt te
komen op de donderdag.
Dus vergeet je hamer, kwast, reserve
kleren en goede zin niet want ook dit
jaar hebben we weer veel leuke dingen
bedacht. Zodat we ons in de laatste
week van de schoolvakantie weer prima
gaan vermaken met zijn allen!

S.C.A.R.
Wat een goed idee hadden destijds in
1973 “hopman”Slaats en Geert Derks,
toen zij dachten aan de oprichting van
een heuse schaakclub. Een club die een
aanvulling zou zijn op het toch al rijke
verenigingsleven van Aarle-Rixtel en
vandaag de dag gelukkig nog steeds
bestaat. In café van Bracht kon op 18
januari 1973 de schaakclub officieel van
start gaan onder de naam van ARSC.
Aarle-Rixtelse Schaak Club. Maar liefst
32 leden telde de club al bij aanvang.
Enkele namen uit het prille begin zijn
bijvoorbeeld Cor van Aerle, Jan Huibers,
Piet Mertens, Toon van Wetten, Jan van
Roy en Frans Vincent. De bijkans
onuitsprekelijke naam ARSC werd
gelukkig al vlug veranderd in SCAR.
Gedurende al die jaren schommelde het
aantal leden regelmatig van meer dan
zestig tot zo’n twintig. In deze fase zit
SCAR momenteel weer. Dat ledental zou
best weer eens wat omhoog mogen.
Daarom, wie eens kennis wil komen
maken, om mee te doen of om schaken
te leren, is welkom op iedere
donderdagavond in wat nu heet “Café De
Lantaarn” aan de Dorpsstraat, tegenover
de kerk. Onbekend maakt onbemind, een
bekend spreekwoord, of niet soms? HdR

K lokje
Dovens Meubelen.
Wij ruilen uw oude meubelen in en
verkopen ingeruilde meubelen. 0492351553. Kerkeind 38, Milheeze.
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In de vakantieperiode is de belangstelling
bij onze fietstochten goed op peil
gebleven en als de maand september
voorbij is gaan wij ons opmaken voor het
winterseizoen.
De komende weken ziet ons programma
er zo uit:
Op de dinsdag en donderdagavonden
gaat het programma gewoon door, maar
vanaf 8-9 is de start om 18.30 uur in verband met de vroeg invallende duisternis.
Op woensdagmiddag blijft de vertrektijd
13.30 uur.
Op 5-9 is de verkenning van de
Oisterwijktocht om 13.00 uur en op
zondag 6-9 rijden we de korte Berg en
daltocht van 100 km.
Op 12-9 is er om 13.00 uur een klubrit
van 70 km. en op zondag 13-9 organiseert onze tochtenkommissie de
Mergellandtocht met keuze uit 120 en 90
km.. Men kan zich hiervoor tot uiterlijk 6
september opgeven bij Pieter van Hoof of
Adri Donkers tel. 382334 of 386107.
afd. publ.

K lokje
GEVRAAGD TELEFOONKAARTEN:
Hebt U oude telefoonkaarten en doet er
verder niets mee dan kunt U mij blij
maken. Ik ben op zoek naar oude
telefoonkaarten (waar ze ook vandaan
moge komen) om mijn verzameling aan
te vullen.
Het ruilen van dubbele behoort tot de
mogelijkheid.
Bij voorbaat dank.
Ben Sibon, Nachtegaalstraat 7, alhier.
Telefoon: 0492 – 381610.
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ATTC77 opent tafeltennishal
Na een aantal weken vakantie opent de
Aarle-Rixtelse Tafeltennishal haar deuren
weer voor alle leden vanaf 24 augustus
2009. Iedereen kan er weer tegenaan,
volop vitamine V(akantie) genoten en nu
weer in de startblokken voor de najaarscompetitie die in de tweede week van
september 2009 begint.
De tafeltennisclub kent een groot aantal
leden, plusminus 135, maar op de vrijdagochtend is het rustig. Dan spelen de
leden die niet (meer) hoeven te werken
maar toch actief willen blijven. Niet achter
de geraniums maar sportief meedoen. De
kwaliteit van de spelers is divers.
Jarenlange training en inzet hebben
sommigen tot topspelers gemaakt, dat
wordt niet verleerd, en de jongeren
worden dan ijverig uitgedaagd hun beste
kunnen te laten zien. Niet alleen deze
toppers zijn op vrijdagmorgen in de hal
maar ook spelers die tafeltennis zien als
een leuk tijdverdrijf, een actief bezig
blijven in een gezellige entourage.
Op de vrijdagmorgen is voor beide
categorieën nog plaats. Heeft u zin om
mee te doen loop dan gerust vrijblijvend
binnen op de vrijdagochtend, vanaf half 9.
Later beginnen kan ook!
Voor meer info www.nttb.nl/attc77
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Runnersclub Lieshout start met
beginnersgroepen.
Zoals u wellicht weet bestaat er in
Lieshout al meer dan 20 jaar een loopvereniging, Runnersclub Lieshout (RCL)
genaamd. Een lopersvereniging, die
trainingen verzorgt voor het hardlopen van
verschillende afstanden tot het voorbereiden voor de hele marathon. Bij dit
alles staat ontspanning en gemoedelijkheid voorop.
Activiteiten van RCL zijn o.a. het verzorgen van hardlooptrainingen op de
maandag-, dinsdag-, donderdagavond en
zaterdagmiddag, het organiseren van
diverse hardloopwedstrijden, o.a. de
Oranjeloop en de Duvelscross, het deelnemen aan de vierdaagse van Nijmegen
en het deelnemen aan vele hardloopwedstrijden.
Zie voor verdere informatie onze website:
www.runnersclublieshout.nl.
Op maandag 7 september 2009 om
19.30 uur zal er weer gestart worden met
een beginnersgroep. Zo’n groep is een
groep mensen die niet (of sinds lange tijd
niet meer) hebben hardgelopen en graag
hiermee (weer) willen beginnen. Er is een
speciaal trainingsprogramma opgesteld,
afgestemd op de doelgroep. De
trainingen vinden plaats onder goede
begeleiding. Het is mogelijk 1 maand
gratis mee te lopen.
Wandelgroep
Enkele jaren geleden is onze club
uitgebreid met een wandelafdeling, waar
onder begeleiding van ervaren trainers op
woensdagavond en op de zondagmorgen
sportief gewandeld kan worden. Hierbij
zijn twee of drie groepen gemaakt die
ook in een verschillend tempo wandelen.
Ook voor de wandelgroep is er een
beginnersgroep, die zal starten op
woensdag-avond 9 september a.s.
om 19.00 uur bij de accommodatie van
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RCL aan de Provinciale weg te Lieshout
bij tennispark de Raam.
Bewegen is erg belangrijk om gezond te
blijven. Diverse zorgverzekeringen belonen zelfs het lidmaatschap van een
sportvereniging.
Dus kom naar de trainingsavond op 7 of 9
september en zorg voor je gezondheid in
gezelschap van anderen. Want samen
sporten is samen plezier hebben.
Wanneer u zich aanmeldt als lid van RCL
krijgt u als welkomsgeschenk een
prachtig loopshirt met opdruk van ons
cadeau. Aanmelden en meer informatie is
te verkrijgen bij:
John Pennings: 06-50281483 (hardlopen)
Theo Pardoel: 0499-422966 (wandelen)

Maak kennins met tennis
Heb jeb tennis altijd al een mooie sport
gevonden of heb je al eerder getennist
maar ben je momenteeul geen lid van
een vereniging? Zet dan zondagmorgen
20 september in je agenda, want op
deze dag organiseerdt tennisclub de Hut
een invitatie-toernooi voor senioren. Grijp
deze kans om kennis te maken met de
tennissport en onze vereniging.
Zowel ervaren tennissers als beginners
zijn van harte welkom. Bij ons vind je een
mix van gezondheid, sportiviteit en plezier,
zowel in teamverband als individueel.
Ben jij 18 of ouder en benieuwd, kom dan
gerust langs. Als je zelf (nog) geen
racket hebt kun je er een van ons lenen.
De aanvang van dit toernooi is 10:00 uur
tot 13:00 uur, de kantine is open om 9:30
uur. De koffie staat klaar.
Wilt u meer weten? Heeft u vragen? Wat
is tennis? Wat komt daar bij kijken? Kan
ik het ook leren?
Voor meer informatie : Frans van den
Heuvel opstal 8 Aarle-Rixtel Tel:
0650682160 of www.ltvdehut.nl
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Unieke kwaliteitsbeoordeling
voor fysiotherapie en training
Kemps-Rijf in Aarle-Rixtel
Praktijk voor Fysiotherapie en Training
Kemps-Rijf in Aarle-Rixtel heeft 4
augustus het HKZ-kwaliteitskeurmerk
behaald. Het HKZ Keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector) heeft betrekking op het
kwaliteitsmanagementsysteem van de
organisatie. Zo’n systeem heeft een
organisatie nodig om kwaliteit goed te
kunnen managen. Het HKZ keurmerk
maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen
die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/ cliënten en de overheid,
worden gesteld. Dit is vastgesteld door
een onafhankelijke certificatie-instelling.Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De praktijk heeft
het werk zodanig georganiseerd, dat aan
alle voorwaarden is voldaan om optimale
zorg te kunnen leveren. Het perspectief
van de patiënt/ cliënt is daarbij altijd het
vertrekpunt.Het HKZ Keurmerk betekent
dat de praktijk: - De zaken intern goed
op orde heeft- De patiënt/ cliënt
principieel centraal stelt- Betrouwbare
resultaten kan presenteren- Voortdurend
werkt aan het verbeteren van de zorg- en
dienstverlening. Een middel om de
kwaliteit van de dienstverlening continue
verbeteren. Patiënten cq. cliënten zullen
het merken in de behandeling. Deze
wordt kwalitatief beter door een goede
registratie en een optimale overdracht.
De patiënt weet zo waar deze aan toe is.
Er wordt continu op zoek gegaan naar
verbeteringen: samen met en voor de
patiënt kan zo steeds de beste zorg
geleverd worden. De processen worden
inzichtelijk en beheersbaar. Op dit
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moment zijn nog weinig praktijken
gecertificeerd. Fysiotherapie en Training
Kemps-Rijf in Aarle-Rixtel loopt hierin
voorop, wij willen uniek zijn en ons
onderscheiden van andere praktijken.

Badminton bij B.C. De Ganzeveer
Op donderdag 10 september start het
nieuwe badmintonseizoen weer voor de
club uit Aarle-Rixtel. In sporthal de Dreef
zullen zowel de jeugd als de senioren
weer de nodige training krijgen om
klaargestoomd te worden voor de
competitie.
Ook de recreanten die geen competitie
spelen, kunnen weer hun wekelijkse potje
badminton gaan spelen en het luie
vakantiezweet eruit werken.
Bij de club is nog plaats voor nieuwe
jeugd- en seniorenleden, dus heb je na
de lange vakantieperiode zin in een
actieve sport, kom dan eens meespelen
en kijk of het je bevalt. Zowel beginners
als ervaren spelers vinden hun plekje
binnen onze club.
In sporthal de Dreef in Aarle-Rixtel zijn we
elke donderdagavond aanwezig:
19:00 – 20:00 uur jeugd ± 6 tot 12 jaar
20:00 – 21:00 uur jeugd 12 tot en met ±
17 jaar
21:00 – 23:00 uur senioren vanaf ± 18 jaar
Meer informatie over badmintonnen bij De
Ganzeveer
is
te
vinden
op
www.ganzeveer.nl.
Tot ziens in de Dreef !

www.gemeenschapsblad.nl

Studio LOL
Vanaf dinsdag 8 september start Studio LOL
weer met kinderdanslessen in Aarle-Rixtel!
Kids-swing leeftijd 5-7 jaar: elke dinsdag van 16.00-16.45 uur
Kids-swing leeftijd 8-10 jaar: elke dinsdag van 16.45-17.30 uur

Heeft u thuis een kleine dansster in spé, die maar niet stil kan
zitten op muziek? Kom dan langs voor een gratis proefles!
Lekker dansen op de allerleukste populaire liedjes, met af en
toe een spelletje tussendoor.
Een superrr gezellige les, met dit schooljaar weer een grote
dansvoorstelling!

Locatie: gymzaal aan de Schoolstraat 3 in Aarle-Rixtel • Meer informatie:
www.studio-lol.nl • Uw dansster opgeven voor een gratis proefles:
info@studio-lol.nl / 06-51931198
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De vakantie zit er bijna weer op. Na een
heerlijke zomer, waar iedereen voor wat
het weer betreft aan zijn/haar trekken kon
komen, zijn al weer veel mensen
teruggekeerd op het Aarlese nest. Voor
de politie was de vakantietijd een periode
van relatieve rust. We moeten natuurlijk
ook bij ons het werk met wat minder
mensen zien te klaren. Maar ook deze
keer is dat goed gelukt. Ook de kermisdagen zijn inmiddels achter de rug. Op
het kermisterrein was het meestal niet al
te druk, maar in de cafés en op de beide
gildeterreinen was het steeds gezellig en
was er een hoop (Aarles) volk op de
been. De nieuwe Laarbeek-koning is
gekroond en ook de andere schietwedstrijden zijn goed verlopen.
Blijft nog te melden waar we, bij de
politie, ons in de afgelopen weken in
Aarle-Rixtel
mee
bezig
hebben
gehouden;
DIEFSTAL FIETS MET
GEWELDPLEGING;
Op zaterdag 18 juli werd door een 20
jarige knaap uit Beek en Donk, aan de
Dorpsstraat, een fiets weggehaald. De
eigenaar van de fiets, alsmede winkelier
waar de eigenaar binnen stond, zagen de
diefstal gebeuren en stelden een achtervolging in. Samen met een passerende
automobilist en zijn vrouw, werd de
knaap, die zich flink verzette, aangehouden en aan de politie overgedragen.
Omdat tegen hem inmiddels al meerdere
zaken ter zake geweldplegingen en
diefstallen liepen, werd hij op maandag
20 juli voorgeleid aan de officier van
justitie in ‘s-Hertogenbosch. Voor deze
jongeman wordt naast een straf ook een
hulpverleningstraject opgestart. Omdat
we vanuit de politie de actie van het
‘passerende’ echtpaar bijzonder op prijs
stellen heb ik de andere dag, namens de
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politie, deze mensen als dank een
bloemetje gebracht.
OVERLAST VAN HET WEER OP 21
JULI;
Op dinsdagavond 21 juli, zo rond de klok
van 21 uur was het goed mis met het
weer in onze omgeving. Laarbeek en
Gemert-Bakel kregen het zwaar te
verduren. Ook in Aarle-Rixtel gingen de
nodig bomen om, braken takken af en
verhuisden de nodige dakpannen naar de
tuin van de buren. Het was raak aan de
Bakelseweg, de Kanaaldijk, de Lieshoutseweg, de Opstal, de Croylaan, de
Brabantlaan en de Beekseweg. Als ik kijk
hoeveel bomen er het loodje hebben
gelegd, dan denk ik dat het hout voor de
open haard binnenkort in prijs drastisch
zal zakken.
MISHANDELING NA DIEFSTAL;
Op donderdag 6 juli werd door een 20
jarige Beek en Donkenaar vanuit de
achtertuin van een woning aan de
Mariastraat een kratje bier weggehaald.
Enkele bekenden van deze benadeelde
zijn in de volgende nacht ‘verhaal’ gaan
halen en hebben de dief flink mishandeld.
Hij werd geslagen en met een mes in het
been gestoken. Na te zijn behandeld in
het ziekenhuis werd hij door de politie
gehoord. De mannen die zich aan de
mishandeling schuldig maakten, werden
diezelfde nacht door de politie ingerekend. Zij zullen zich t.z.t. bij de rechter
moeten verantwoorden wegens openlijke
geweldpleging en mishandeling.
‘GEVONDEN’ GRASMAAIER;
Op donderdag 13 juli werd bij de controle
van een auto op de Bakelseweg een
motor grasmaaier aangetroffen. De
bestuurder en inzittende, beiden inwoners
van Helmond, vertelden dat ze de
machine ‘ergens’ gevonden hadden.
Omdat de zaak niet vertrouwd werd is de
machine in beslag genomen. Mocht
iemand omstreeks genoemde datum een
grasmaaier kwijt zijn, dan hoor ik dat
graag.

Studio LOL
OL
Vanaf dinsdag 8 september start StudioL OL
weer met sportlessen voor volw
wassen in
Aarle-Rixtel!

Mix&Dance: elke dinsdagavond van 19.00-20.00 uur..
Een lekker swingende work-out voor volwasssenen, waarin
verschillende muziek- en dansstijlen elkaar afw
wisselen. Van
jazzdance op jaren 80/90 muziek, tot rock&roll, laatino aerobics,
streetdance, gogodance en Zumba! Jezelf weekelijks lekker uitleven
en ook nog eens om de hoek sporten!!

Fysiotraining: elke dinsdagavond van 20.00-21.00 uur.
Een leuke afwisselende les onder deskundige begeleeiding van een
fysiotherapeute, waarin spierversterkende oefeningen
n voor het hele
lichaam aan bod komen. Een les die tevens zeer geeschikt is voor
mensen met nek-, rug- en RSI-klachten.

Locatie: gymzaal aan de Schoolstraat 3 in Aarle-Rixtel • Meer
M
informatie:
www.studio-lol.nl • Jezelf opgeven voor een gratis proeffles: info@studiolol.nl / 06-51931198
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Bericht van:
DIEFSTAL AANHANGWAGEN;
Tussen maandag 17 en dinsdag 18
augustus werd vanaf de Valkendijk een
aanhangwagen weggenomen, die met
een ketting en slot stond verankerd aan
een tuinhek.
VERNIELING;
Op donderdagavond 20 augustus werd
aan de Bakelseweg een 16 jarige jongen
uit Beek en Donk betrapt bij de vernieling
van een verkeersspiegel. De bewoner voor
wiens uitrit de spiegel was geplaatst wist
de jongen in de kraag te vatten en later
over te dragen aan de politie. De knul
moest mee naar het bureau. Hij zal over
een tijdje een HALT-straf moeten
ondergaan. Ook zal de schade vergoed
moeten worden.
HENNEPKWEKERIJ;
Op dinsdag 24 augustus reden we over
de Bakelseweg. Omdat het lekker weer
was, met de raampjes van de auto open.
Nabij een stuk braakliggend terrein werd
in het voorbijgaan een flinke henneplucht
ontwaard. Onderzoek leerde, dat er op
het terrein een hennepkwekerij van
ongeveer 25 meter x 6 meter, in de open
lucht was aangelegd tussen de wildernis.
Het veldje is natuurlijk door ons ‘geoogst’
hoewel het gewas nog niet echt oogstrijp
was. De planten, ruim 300 stuks, zijn
vernietigd en een onderzoek naar de
kweker wordt ingesteld.
Dat was het voor nu, vriendelijke groet
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Start seizoen met Open
Monumentendag
Na een prachtige zomer en een periode
van vakanties komt alles in Aarle-Rixtel
en omgeving weer aardig op gang. Zo ook
bij Stichting Het Kouwenbergs Kerkje,
want vanaf zondag 13 september a.s.
neemt het seizoen najaar 2009-voorjaar
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2010 een aanvang.
Tijdens de Open Monumentendagen zet
de stichting haar kerkdeuren op zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur voor
iedereen open.
Het thema 2009 is “op de kaart”. Bent u
nog niet in de gelegenheid geweest het
kerkje te bezoeken, dan is dit uw kans.
Loop binnen voor een bezichtiging of
informeer naar de activiteiten en
werkzaamheden van de stichting. De
nieuwe informatiefolder ligt voor u klaar.
Deze dag wordt in samenwerking met de
Heemkundekring verzorgd.
Wat kunt u van ons in het nieuwe
seizoen aan activiteiten en gasten
verwachten. Een veelzijdig aanbod, met
voor elk wat wils! Om u een idee te
geven. Op de agenda staan o.a. Reinier
van den Berg, weerman. Hij houdt een
presentatie met de titel “made in
Heaven”. Wim Daniels, auteur, komt met
een nieuwe activiteit: matinee van twaalf
tot half twee. Hij ontvangt gasten van
diverse pluimage en gaat met ze in
gesprek, dit gevarieerd met muzikale
intermezzo’s. Hans van den Eeden geeft
een lezing over het bezoek van Lodewijk
Napoleon aan Aarle-Rixtel en Croy. Ter
ere van dit bezoek is door Ria Nooijen
een Lodewijk Napoleonmonument gemaakt. De onthulling van dit monument
vindt op dezelfde avond plaats. Verder
lezingen rondom sterrenkunde, historie
en boekuitgaven. In 2010 komt ds. Jan
Compagner, predikant in Weert/Budel op
bezoek. Jan geeft een lezing met als
thema “protestantisme in het Zuiden,
verleden en heden”. In de programmering
mogen lokale gasten, zoals folkloregroep
Dikke Mik, uiteraard niet ontbreken! Ook
zeker de moeite waard zijn de maandelijkse uitvoeringen van populaire
(klassieke) muziek, en tot slot een meezingconcert. Op welke datum en wat de
verschillende gasten u voorschotelen
leest u op onze website
www.kouwenbergskerkje.nl

Bericht van: 50 jaar geleden
Koningsschieten
Op de doelen van “De Eendracht” , de
honderdjarige
handboogschuttervereniging, ter ere van welke
honderdjarige j.l. zondag een Kermesse
d’été gehouden werd, had het jaarlijks
koningsschieten plaats. De heer Ferd
van Beek wist met 235 punten in 32
pijlen beslag te leggen op de hoge
schutterstitel. De kermis met heel wat
vermakelijkheden groeide uit tot een
dorpsontspanning, die vanaf 5 uur in de
middag duizenden bezoekers heeft
getrokken. Aanstaande zondag wordt
deze ongewone mei-kermis gesloten.
Professiefeest
Op 18 mei viert de Eerw. Zuster Huberta,
in de wereld Louisa Driessen, haar
zilveren professiefeest. Te midden van
haar familie, welke hier woonachtig is, zal
zij dat jubilé feestelijk doorbrengen in het
klooster Abshoven te Geleen (L.)
Drankwet
Aan de heren J.G. M. van den Heuvel
voor een pand in de Dorpsstraat en P.
Martinali voor het café in de Klokkengietersstraat zijn door Burgemeester en
Wethouders volledige vergunningen
verleend ingevolge de Drankwet.
Bekroning
De bloedhond “Fats du Domaine de la
Ferte” van de heer L. Heesakkers, alhier,
werd op de internationale tentoonstelling
in Breda bekroond met de eerste prijs en
de kwalificatie zeer goed.
Brand in een schuurtje.
In het holst van de nacht van dinsdag op
woensdag om kwart over vier, werd niet
alleen de brandweer, maar heel AarleRixtel gealarmeerd voor een brand
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“ergens” aan de Lieshoutseweg. Door
onbekende
oorzaak,
vermoedelijk
kortsluiting in het schuurtje (washok) van
de heer Frans Raymakers. Commandant
Swinkels met zijn mannen arriveerden vijf
minuten na de alarmering. En werd met
de blussing een aanvang gemaakt,
althans dat was de bedoeling. Echter het
noodlot speelde de Aarlese spuitgasten
danig parten. De waterwinplaats was
bijna geheel onder het zand verborgen.
Toen die verwijderd was en men het
deksel van de brandput wou lichten,
bleek deze defect. met vele harde slagen
met een hamer gelukte het bevelvoerder
Henk van Roij het deksel te doen
sneuvelen, en toen was de put zowat
geheel met zand gevuld. ook dat moest
verwijderd worden en de brand brandde
maar door. Dank zij een gunstige
windrichting en geen aanknopingspunten
met de voorraadschuur met gereedschappen, was er niet veel gevaar van
uitbreiding te duchten, temeer nog daar
ondercommandant van Gerwen hier met
hulpmiddelen alle gevaar in de kiem kon
smoren. Toen er dan eindelijk water
kwam, was de brand gauw geblust. Om
half zes klonk het bevel: inrukken. De
vrijwillige brandweer van Aarle-Rixtel doet
hierbij het volgende aantekenen. In het
prille voorjaar van 1955 hebben de
brandwachten Arn. van den Elsen en Jan
Gruyters een controle gehouden langs
alle brandputten in Aarle-Rixtel welke
toen voorhanden waren. In mei 1955
stuurden zij een rapport naar het
gemeentebestuur met hun op- en
aanmerkingen. Brandput 19 gelegen nabij
de gemeentewoningen op de Lieshoutseweg kreeg de opmerking: deksel
defect. Opmerkelijk was het ook dat zo
vele kinderen ( het “huukske” en
omgeving is nogal kinderrijk) de blussing
van nabij gade sloegen.
Helmondse Courant

