14 september 2009
NR 15

S
G
A

14 september 2009
NR 15

tichting
emeenschapsblad
arle-Rixtel

Jaargang

www.gemeenschapsblad.nl
STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,
Cisca Verschuuren - Nooijen,
Trees van Zutphen-Wagemakers,
Ad Loos,
Ben Sibon,
Theo Schepers,
Huisartsen:
Huisartsenpost Elkerliek:
Tandartsen:
Apotheek:
Ziekenhuis:
Mariëngaarde:
Spreekuur pastorie:

Oplage

Lieshoutseweg 26
Haffmansstraat 10.
Bosscheweg 4.
Kerkstraat 39.
Nachtegaalstraat 7.
Lijsterstraat 7.
T. Engels en F. Titulaer
C. Martin en P. Kolkman
P. Colen
Laarhoeve
Elkerliekziekenhuis Helmond
Bosscheweg 20, 5735 GV
zie kerkberichten Heindertweg 1

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Ben Sibon Nachtegaalstraat 7
Tel 0492 - 381610
Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW, Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel

39
2500
382067
382100
381487
382034
381610
381733

381253
0900 8861
381790
382727
386000
595555
385333
381215

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.
Bank: Rabobank 10.14.95.048
De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

Verschijningsdata: 28-9 / 12-10 / 26-10 / 9-11 / 23-11 / 7-12
Pagina 3

Taxibedrijf
C. van Heijst
*
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*
*
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personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
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Aarle-Rixtel

Drukkerij Aarle-Rixtel
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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 do van 8.30 - 12.30 u. 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 19 september t/m vrijdag 25 september
Zaterdag 19 september
13.30 uur Kapel – Eucharistieviering
Teerdag Onze Lieve Vrouwe Gilde, Blauwe Schut
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor-kindernevendienst
Frans Cooijmans
(par.)
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Christien van Dijk – Strik
(par.)
Nol Roijackers
Willy Verhoeven v.d. Vossenberg
Kitty Vos
(K.B.O.)
Zondag 20 september – 25e Zondag door het jaar – Vredeszondag.
Begin van de Vredesweek
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –Herenkoor
Pieter en Tilly Slaats – van Thiel
Overleden ouders Loomans - Nooijen
Jan Romme
Johan en Riek Smulders – Sengers
Peter en Johanna Broekmans – Thijssen
Jes van Roij
(par.)
Jo de Jong – Nederveen
(par.)
Bijzondere intentie
(fam. v. Boh.)
Bijzondere intentie bij een 40-jarige bruiloft
(fam. Kicken)
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 23 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 25 september
13.00 uur Kapel – Huwelijk
Bram Claessen en Jessica van der Sanden.

Week van zaterdag 26 september t/m vrijdag 2 oktober
Zaterdag 26 september
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst
Jan en Willy Verhoeven – v.d. Vossenberg
(buurt)
Overleden ouders v. d. Kerkhof – Migchels
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Gerda van Bokhoven
Marinus en Toos v. Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Noud en Mio Raaymakers
Wim Driessen
(par.)
Jan van Bommel
(verj.)
Tot welzijn van de parochie
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Zondag 27 september – 26e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Overl. ouders Martens – Brouwers
Wim Migchels
Bernard van den Elsen
Anneke van Doren – Schepers
Frida van Gennip – Verbakel
Bertha van Dijk – Swinkels
Trees Bies – Meijer
12.00 uur Kapel – Doopviering
Lynn Bordat, Molenstraat 8.
Maud Bordat, Molenstraat 8
13.00 uur Kapel – Doopviering
Lize de Bruijne.
Gijs van Doren, Molenstraat 6.
Woensdag 30 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

(verj./fund.)
(verj.)
(par.)
(4e j. get.)
(Zonnebloem)

OVERLEDEN
Doris Verberne – van Zogchel, Termeerstraat 20, 82 jaar.
Tonny Stevens – Peters, Mariëngaarde, 89 jaar.
Alfons Beune, Broekelingstraat 57, 59 jaar
Jan Engelen, O. L. Vrouweplein 7, 82 jaar.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op donderdag 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 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?
Pastoor 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
pastoor, 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 pastoor bereiken op
de pastorie tel.:381215.
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Bericht van:
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EHBO-cursus
Op dinsdag 24 november start de EHBOvereniging bij voldoende aanmeldingen
met een nieuwe cursus. Iedereen kan te
maken krijgen met een ongeluk. Dat kan
thuis zijn, op het werk of bij het sporten.
Dan is het belangrijk te weten hoe er
gehandeld moet worden. In dit verband
zou het goed zijn wanneer clubs en
verenigingen enkele van hun leden een
EHBO-cursus lieten volgen.
Naast eerste hulp bij ongelukken worden
de cursisten ook opgeleid in verbandleer,
reanimatie en het gebruik van de AED.
Met deze Automatische Externe Defibrillator kan bij iemand met een
circulatiestilstand op een geautomatiseerde manier een elektrische schok
worden toegediend met als doel het hart
weer in een normaal ritme te brengen.
De EHBO-cursus is bestemd voor
personen van 16 jaar en ouder. Hij wordt
gegeven op de dinsdagavond van 20.00 22.00 uur. Het examen is op dinsdag 13
april 2010. De lessen vinden plaats in De

Dreef, Duivenakker 76.
Mensen die een cursus willen gaan
volgen kunnen zich aanmelden bij
Francien Bankers, Kloosterdreef 4, AarleRixtel, tel. 0492 – 38 25 60.
Aanmelden kan ook via post@ehboaarle-rixtel.nl.

M.O.V.
Vredesweek 2009-09-2009.
Gezonden worden om vrede te
brengen.
Beste mensen, graag wil ik u eraan
herinneren dat we al ver gevorderd zijn in
de vredesmaand september. Wat doen
we? Wat doe jij? Zoals u al gelezen zult
hebben is pater Kees Maas bereid ons
een dia presentatie te geven aan de hand
van het verhaal van de Emmausgangers
en wel op: donderdag 24 september 2009
in de kapel van Mariëngaarde. Aanvang
om 20.00 uur. Uit ervaring kan ik zeggen,
het is een prachtige diapresentatie. Die u
zeker niet mag missen! Bij voorbaat dank
voor uw komst. M.O.V. zuster Vera.

Dankbetuiging
Graag willen wij onze welgemeende dank uitspreken voor de
warme belangstelling en de vele kaarten en bloemen na het
plotseling overlijden van ons moeder en oma

Willy Verhoeven - van de Vossenberg
Ook aan pastor Deli zijn wij veel dank verschuldigd.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Kouwenberg 37
5735 GM Aarle-Rixtel
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Bericht van:

De vakantie zit er voor de meesten van
ons weer op en wij gaan beginnen aan
een nieuw en bijzonder Scouting
seizoen! Maar eerst willen we even terugblikken op ons geweldig jubileumkamp.
Omdat we dit jaar 75 jaar bestaan als
Scouting Aarle-Rixtel zijn we met alle
speltakken en het bestuur gezamenlijk
op kamp geweest naar Veere.
Hier hadden we een heel erg fijne week
met prachtig weer, veel gezelligheid,
stoere Scoutingprogramma’s, een leuke
gezamenlijke dag, met een mooie
openlucht viering met Pastor Deli en ter
afsluiting een gezellig kampvuur met zijn
allen! Dit kamp zou niet mogelijk geweest zijn zonder de bijdrage van een
aantal mensen, die wij dan ook graag
bedanken. Allereerst uiteraard de leiding
die de kampprogramma’s in elkaar gezet
heeft en zich weer een hele week ingezet
heeft voor alle jeugdleden! Ook de
Kookstaf van de diverse speltakken
bedankt voor het heerlijke eten. Verder
willen wij de volgende mensen ook nog
bedanken: fruitteler fam. Biemans, de
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Rabobank, Piet Gijsbers, van Bree
containers, Paula’s shop, Van den Heuvel
groente en fruit, De Rode Schut en de
Pastoor en verder iedereen die we nog
vergeten zijn. Allemaal bedankt!
Na dit kamp is ons jubileumjaar nog niet
ten einde. In het weekend van 13 en 14
november feesten we nog even door. Op
13 november (de dag waarop we 75 jaar
bestaan) is er een receptie op de blokhut
vanaf 19.00 uur. Alle (oud)leden en
uiteraard ook andere belangstellenden
zijn hierbij van harte welkom. In dit gemeenschapsblad vindt u een advertentie
waarin staat hoe u zich hiervoor aan kunt
melden. Wij zullen u dan tijdig een
uitnodiging hiervoor sturen. Op 14 november hebben we een feestmiddag voor alle
leden, zij ontvangen hierover ook nog
bericht, en ook hier gaan we weer een
supermiddag van maken!
Scoutinggroeten,
Bestuur Scouting Aarle-Rixtel.

K lokje
Wat? Kleding duur?
Volg een geldbesparende naai en
kniples. Zowel beginners als gevorderden
hebben snel succes. Kleine groepen. Tel:
0492-543387 of 06.30.18.96.95.

Bericht van:
Nationale
Collecteweek Nierstichting
‘Alvast Bedankt’
Van 20 t/m 26 september 2009 Collecte
Nierstichting. In heel Nederland gaan van
20 tot en met 26 september zo’n 80.000
vrijwilligers van de Nierstichting van deur
tot deur tijdens de Nationale Collecteweek. Het thema van de collecteweek is
‘Alvast bedankt’. Drie nierpatiënten staan
centraal in de campagne: János, Zoë en
Maryse. Zij weten als geen ander wat het
betekent om een nierziekte te hebben.
De Nierstichting wil nierpatiënten zoveel
mogelijk helpen en bijstaan, maar dat
kost geld. Daarom doet zij aan de
vooravond van de Collecteweek aan
iedereen een oproep een gulle bijdrage te
leveren.
Nierfalen is een sluipend en onomkeerbaar ziekteproces en een medicijn
tegen nierziekten bestaat niet. Bij meer
dan 40.000 Nederlanders werken de
nieren slecht en bij duizenden patiënten
helemaal niet meer. Zij moeten dialyseren
om in leven te blijven. “Voor nierpatiënten
met ernstig nierfunctieverlies bestaan
eigenlijk 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 neemt slechts tien procent
van de nierfunctie over. Daarom voelen
nierpatiënten zich vaak ziek en gaat hun
conditie steeds verder achteruit. Eigenlijk
is dialyse geen leven, maar óverleven.
Een niertransplantatie is meestal 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.
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Daarom doen we er als Nierstichting
alles aan om nierziekten te voorkomen
en nierpatiënten te helpen.”
‘Alvast bedankt’ In de campagne voor de
Collecteweek staan drie nierpatiënten
centraal, die als geen ander weten wat
het betekent om een nierziekte te
hebben. Uit de verhalen van János, Zoë
en Maryse - te lezen op de website van
de Nierstichting www.nierstichting.nl blijkt welke impact een nierziekte heeft,
wat het betekent te moeten wachten op
een donornier of er juist één te hebben. In
de campagne rondom de Collecteweek
bedanken Zoë en de andere nierpatiënten
alle Nederlanders alvast voor hun gift aan
de Nierstichting, maar ook de vrijwilligers
die namens de Nierstichting collecteren.
Collectanten gezocht: De Nierstichting
roept
iedereen
op
zich
via
www.nierstichting.nl als collectant aan te
melden en in de derde week van
september met een collectebus van deur
tot deur te gaan: alleen, met een vriend,
vriendin of familielid. Aanmelden kan ook
rechtstreeks bij de Nierstichting:
collecte@nierstichting.nl of 035 6978050
en ook bij Dieny van den Heuvel
381983. “Door een paar uurtjes vrije tijd
op te offeren, leveren collectanten een
onbetaalbare bijdrage aan het goede
werk van de Nierstichting.” Voor meer
informatie kunt u de website van de
Nierstichting raadplegen:
www.nierstichting.nl

K lokje
Tekenen en Schilderen:
Lerares tekenen start weer nieuwe
cursus tekenen en schilderen voor de
jeugd van 7 tot 12 jaar. Tevens start er
een cursus schilderen met acrylverf op
doek voor volwassenen. De cursussen
zijn op zaterdag om de 14 dagen.
Inlichtingen Atelier Overhorst Helmond
Tel: 0492-525451.

Bericht van:
Publiekswandelingen
Zondag 20 september - 14.00-16.00 u Koeienpad, Gulden Aa, Bakelse Aa.
Een splinternieuwe wandeling, we laten
ons verrassen.
Vertrek vanaf de brug in Aarle-Rixtel.
Dieny v.d. Heuvel, Hetty Lemmens, Piet
Segeren.

Lezing I.V.N.: Rondje natuur in
Nederland
Na een lange zomer beginnen wij weer
met onze maandelijkse lezingen. Deze
lezingen zijn elke derde donderdag van
de maand. We hebben dit jaar een mooie
zomer gehad en meeste mensen hebben
dan ook flink genoten en zijn er op uit
getrokken. Ongetwijfeld heb je ook om je
heen gekeken en gezien hoe mooi de
natuur is. Daarom leek het ons een goed
idee om jullie op deze eerste avond na de
vakantie te trakteren op een Rondje
natuur in Nederland.
De lezing wordt verzorgd door Hein de
Koning en Bert Vervoort. Zij nemen je
mee door de vele natuurgebieden die
Nederland rijk is. Van vondsten aan de
kust en de duinen tot de Oostvaardersplassen. Van de Veluwe waar de
sruikheide massaal bloeit en de op zoek
is naar bessen naar het gebied van de
Drentse Aa. En zuid Limburg bekend om
zijn dassenburgten. Ook onze eigen
Brabantse Biesbosch komt aan de orde,
waar de bever zijn knaagsporen achterlaat. Het mooie en nieuwste natuurgebied, De Oostvaardersplassen, Hier
hebben zij dia’s gemaakt van o.a.
konikpaarden.
Dus wil je nog even nagenieten van het
vele natuurschoon in ons eigen Landje!
kom dan vooral kijken .
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De avond word als vanouds gegeven in
het I.V.N. gebouw “De Bimd” gelegen
aan de Beekseweg in Aarle Rixtel Hier
ben je van harte welkom, of je nou lid
bent of niet: het is gratis
De avond start op donderdag 17
september om 20.00 uur en eindigt om
22.00 uur

André Schoenmakers zi:
Ik heb van kleins af steeds geleerd dè op
zes januari de drieköningen worre
vereerd.
Mèr in Aale ’t kan nie anders, ik heb ut
gezien en geheurd
is iets heil
bezunders gebeurd.
Mi Aale kermis gu kaant ’t geleuve of nie
heb ik ze gezien alle drie.
’t Waar nu roje nun blauwe en nun bont
gestripte die samen annun borreltje
nipten.
’t Moet toch nie gekker worre Caspar,
Melchior en Balthasar op Aale kermis ik
daacht dè doen die allein mar bij
kerstmis.
Aachteraf, ik had twel goewd gezien ’t
waar echt, bai Hagelkruis daor op de
Laar konnen ze terecht.
Toen ik nao huis ging en dur ovver daacht
en zo, ik ging op aige risico, ovver de
Liesenseweg en dur de straot, waar ik
gauw wir op d’ aard beland want nun auto
reej me bekant letterlijk nao hôgger
regionen wor ik vurlaopig nog nie wil
wonen.
Mèr as ge nauw binnenkort van oit
Gerwen vurrang op Aale het um in Beek
te kommen en de weg gi nêve de kenaal
dan zalt Aale nie mèr hinderen dan lupt
tnie mèr zo’n vaart wor mi ge kinderen
spaart.

www.gemeenschapsblad.nl
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administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:

0 6 12 8 4 0 3 11

Praktijk voor Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering
Natuurgeneeswijze bestaat uit vele verschillende therapievormen.
In mijn praktijk maak ik gebruik van Iriscopie, Klassieke Homeopathie,
Kruidentherapie etc.
Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeskundige therapieën worden door
vele ziektekostenverzekeraars vergoed kijk voor vergoedingen op
www.nwp-natuurgeneeskunde.nl
Lid van de NWP
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)
Peter van de Wetering
Rode Schutplein 27, 0492-384820
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Bericht van:

Werk van Tiny Fabrie
In de vitrines van de bibliotheek in AarleRixtel staat een deel van het werk van
Tiny Fabrie uit Aarle-Rixtel. Het zijn mooi
gevormde en gaaf afgewerkte dieren- en
mensenfiguren. Tiny heeft zich geschoold
door goed te kijken naar anderen, vragen
te stellen en het volgen van enkele
cursussen.
Het hoofdbestanddeel van haar werkstukken is zelfhardende klei. Daarnaast werkt
ze ook met powertex en stone art. De
eindlaag en dus de kleur(en) kan bestaan
uit bijv. de bronskleur van de powertex of
uit acrylverf.
Tot half september te zien tijdens de
openingsuren.

NS Publieksprijs: wat wordt het
Boek van het Jaar 2009?
Vanaf zondag 6 september 13.00 uur tot
en met donderdag 15 oktober kunt u
stemmen op uw Boek van het Jaar en
maakt u kans op een heel jaar lang, elke
week een boek naar keuze ter waarde
van € 20,-. Andere prijzen zijn een
heerlijk gastronomisch diner of een NS
dagkaart met boekenbon. Vorig jaar
brachten een Kernjury van 300 leden en
maar liefst 45.000 mensen uit het publiek
hun stem uit.
De NS Publieksprijs wordt toegekend
aan het boek dat bij het publiek en de
Kernjury het hoogste eindigt. Komen de
winnaars in beide groepen niet overeen
dan wordt er een totaalklassement
gemaakt. Een boek kan alleen winnen
als het in beide uitslagen voorkomt.
Een comité van boekverkopers en
bibliothecarissen kiest uit de meest
populaire boeken van het afgelopen jaar
zes titels: de zes nominaties. U kunt
stemmen op een van deze zes boeken.
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Of op een persoonlijke favoriet naar
keuze, zolang deze maar oorspronkelijk
Nederlandstalig is.
Vorig jaar werd de NS Publieksprijs
toegekend aan De overgave van Arthur
Japin. Winnaars in het verleden waren
o.a. Het zijn net mensen van Joris
Luyendijk, Komt een vrouw bij de dokter
van Kluun, Heren van de thee van Hella
S. Haasse en De eeuw van mijn vader
van Geert Mak. Meer informatie op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL OP REIS
Haringvlietsluizen
Op donderdag 17 september 2009 gaan
we met een volle bus naar de Haringvlietsluizen. We krijgen hier een uitgebreide excursie, films, expositie en een
rondrit over het sluizencomplex en een
lunch. Onderweg genieten we van een
lekker kopje koffie en op de terugweg
gaan we dineren in Terheijden. Het wordt
weer een fijne en interessante dag.
Parijs
Van 25 t/m 28 september gaan we voor
een lang weekend naar Parijs. We
vertrekken uiteraard al vroeg en we
hebben een vol programma om zoveel
mogelijk de belangrijkste bezienswaardigheden van Parijs te kunnen zien en
bezoeken.

K lokje
madeliefste-creatief.
Herfstsfeer in huis halen? Wij maken 22
en 24 september een mooie lampionnenkrans. Voor vragen of reserveren,
info@madeliefste-creatief.nl of bel
marscha 06-202702699
www.madeliefste-creatief.nl
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Bericht van:
Beste Dames
Donderdag
17 september Openingsavond
Aanvang 20.00 uur in zaal ’t Heuveltje.
Nu de vakantie voor velen weer voorbij is
nodigen wij u uit voor de openingsavond.
Wij presenteren u het jaarprogramma van
onze afdeling en kring.
Na de pauze zal mevr. Petra van den
Heuvel vertellen over een project in
Gambia. Zij is één van de mensen achter
de stichting Future for Young People.
Het bestuur

Federatietoernooi
in Beek en Donk
Zondag 20 september wordt op het
KPJ-terrein aan de Heereindsestraat door
het St. Leonardusgilde Beek en Donk een
groot toernooi georganiseerd. In totaal
verwachten wij rond de zeventig gildeverenigingen, die aan de wedstrijden
zullen deelnemen. De bij de federatie
aangesloten gilden komen uit heel
Brabant en noordelijk Limburg.
Stichting Federatietoernooi
Beek en Donk 2009
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Je kon het goed horen,
het was hommeles in onze Aarlese
kerktoren.
De mannen van Franks klokkengieterij,
waren er als de kippen bij.
En constateerden wat er was gebeurd,
de grote monumentale klok uit 1670 is
gescheurd.
Restauratie kost een paar knaken,
bovendien moet het gevaarte,
dan nog uit en weer in de toren geraken.
Een man uit Texel opende de deuren,
van café Plexat,
met de intentie om de horeca in de
Dorpsstraat,
wat levendiger te maken en op te fleuren.
De Brabantse Kluis
hield open huis.
Uit prachtige kamers kan men daar
kiezen,
met wandschilderingen om te zoenen,
op een ervan zag je zelfs vanuit de
Biezen,
een trein langs de Mortelse toren
zoeven.
RD

Elke laatste zondag van de maand live muziek
zondag 27 sept Johnnie Cash coverband

the three amigo s
Cafe-Zaal ‘t Heuveltje
Dorpsstraat 86
5735EG Aarle Rixtel
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Bericht van:

Harmonie De Goede Hoop
MUZIEKVERENIGINGEN IN
AARLE-RIXTEL
1. De oprichtingsperikelen
Rond Kerstmis 1863 wordt er onder de
naam ‘Oefening en Uitspanning’ in AarleRixtel een mannenzangvereniging of
liedertafel opgericht.
Onder leiding van de organist van de
parochiekerk, J.Versteijnen, starten de
repetities en in diezelfde winter wordt een
eerste optreden verzorgd in logement ‘De
Zwaan’ van bierbrouwer Prinsen. Het
hoofd van de school Meester Biermans
schrijft o.a. dat het zó goed slaagde: dat
vele vreemde koristen en amateurs luid
hunne bewondering te kennen gaven over
de schone en keurig gezongen liederen.
Koorzang was tot dan toe nog uitsluitend
voorbehouden geweest aan het kerkkoor
waarvan Meester Biermans dirigent was.
Na een paar maanden volgde er nog een
concert in het logement van de heer
Hezius, hoek Kouwenbergplein, Kerkstraat. Dit concert was tevens het laatste
want door: Afgunst, kwaadsprekendheid
en daaruit voortgesproten tweedracht
onder de zangers, ziedaar de oorzaken
van den vroegtijdigen dood dezer eerste,
veelbelovende muziekvereniging.
Nadien heeft Meester Biermans nog eens
geprobeerd een liedertafel van de grond te
krijgen. Het gezelschap kreeg de naam
‘Door Oefening Volmaakt’1 en bestond in
elk geval nog in 1874.
Steeds weer komt ter sprake dat een
muziekcorps in Aarle-Rixtel wordt gemist.
Met als indirecte aanleiding het zilveren
ambtsjubileum van Koning Willem III op
12 mei 1874, kwam Fanfare De Goede
Hoop tot stand. Buiten de dirigent van het
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kerkkoor, Meester Biermans, stonden
aan de wieg W.Hezius, A.Prinsen en
A.van Roy.
Van de geliquideerde harmonie ‘De
Goede Hoop’ van Bergeijk nam men de
naam, het vaandel en de instrumenten
over voor fl. 80,=. De minder goede koperen instrumenten werden gerepareerd
en de zes klarinetten die niet in een
fanfare thuis horen werden verkocht.
In school werd begonnen met repeteren
onder leiding van J.Goossens uit
Helmond. Op 21 november 1874 vindt de
eerste openbare presentatie plaats, een
muzikale wandeling door het dorp.
En snel zijn er financiële problemen want
de leden brengen wekelijks fl.2,=
contributie op en dirigent Goossens kost
fl.2,50 per week. Dit probleem lost men
op door Goossens maar eens in de twee
weken te laten komen en door Biermans
als dirigent/instructeur te laten functioneren.
Op 1 januari 1899 wordt de uit Nieuwkuijk afkomstige organist en kleermaker
Louis Houët tot organist van de AarleRixtelse parochiekerk benoemd.
Samen met Meester Biermans, de procuratiehouder van Carp, Bernard Frost,
kleermaker van Empel en bakker/
caféhouder Nard van den Heuvel wordt
besloten een mannenkoor op te richten.
Op 29 oktober 1899 was dit een feit.
Onder de naam Liederentafel De
Klokkengieters van 1660, genoemd naar
de Klokkengieterij die in 1660 is
gefundeerd werd begonnen met repetities
in de zaal van Nard van den Heuvel
tegenover de kerk.
2. Over de periode tot de Tweede
Wereldoorlog
Er werd met veel ijver en inzet begonnen.
Er kwam een reglement waarin o.a de
contributie werd vastgesteld en de
boetes voor het niet aanwezig zijn op de
repetities.
Tijdens het eerste optreden van de

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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Bericht van:
zangvereniging in zaal Van den Heuvel op
11 februari 1900 blijkt dat men meer wil
dan alleen maar zingen, men wil
kennelijk de muziek en toneelcultuur
bevorderen. Samen met Fanfare de
Goede Hoop wordt een heel gevarieerd
programma gebracht:
er werden door het koor zes werken
gezongen, de fanfare bracht twee werken
ten gehore, daarnaast werden er twee
voordrachten uitgevoerd, twee solo’s met
pianobegeleiding gezongen en twee
stukken uitgevoerd door viool en piano.
De samenwerking met Harmonie De
Goede Hoop is tot op heden blijven
bestaan en door de jaren heen tot aan de
T.V. tijd zijn er zeer gevarieerde programma’s geboden.
Het jaarlijkse halfvasten-concert en het
najaar- of winterconcert zijn vele jaren de
uitgaansavonden voor de inwoners van
Aarle-Rixtel geweest.
Het mannenkoor nam deel aan vele
concoursen en trad zelfs op voor de
KRO-radio.
Tijdens de oorlogsjaren bleven De
Klokkengieters zo actief mogelijk maar
met een laatste optreden met de
uitvoering onder de titel:Wa kumt er naw,
op 4 en 11 januari 1942, kwam eer een
einde aan het optreden naar buiten toe.
Opmerkelijk was dat tijdens de brunch op
carnavaldinsdag 2009 de melodie van:
Wa kumt er naw weer klonk.
3. Na de Tweede Wereldoorlog
Op 10 april 1945 is na een stilte-periode
weer de eerste bestuurs-vergadering en
dan beginnen repetities weer.
Met een grote Bonte Avond op 9 en 10
februari 1946 worden de vooroorlogse
tradities hervat. Samen met een orkest
uit Harmonie De Goede Hoop, de toneelgroep Het Brabants Toneel en het
Klokkensextet wordt er weer een
grandioze avond verzorgd in het
Patronaat. Het maatschappelijke leven
verandert in de periode van de weder-
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opbouw op ingrijpende wijze. De
vervoersmogelijkheden en de radio zijn
daarin sterk bepalende factoren. De
landelijke bekendheden op gebied van
cabaret, toneel en muziek worden ook
bereikbaar voor optredens buiten de stad.
De zangvereniging gaat met de tijd mee
en zowel de koorwerken als de soorten
van cabaretnummers en sketches krijgen
een ander karakter.
Zeer uitbundig wordt op 14 mei 1949 het
gouden jubileum gevierd en Louis Houët
wordt als dirigent opgevolgd door zijn
zoon Hein. Inmiddels is in Aarle-Rixtel
een oude traditie weer nieuw leven ingeblazen, namelijk de jaarlijkse Mariaomgang. De grote stimulator, Rector Karel
Swinkels van Pensionaat Mariëngaarde,
formeert een zogenaamd maagdenkoor
dat dansend en zingend onder leiding van
de dirigent van De Klokkengieters, Hein
Houët, de processie opluistert.
Op 7 mei 1951 vindt de eerste repetitie
plaats voor het instuderen van het
zesstemmige Exsultate Deo van
Palestrina dat op 3 juni 1951 bij het
jubileum van pastoor Koenen zal worden
uitgevoerd. Maagdenkoor en mannenkoor
, een gemengd koor zingt voor het eerst
in Aarle-Rixtel. Hein Houët heeft goede
relaties bij de KRO en de deskundige
mevrouw Immink komt op 12 juli luisteren
naar dit gelegenheidskoor en zij is vol lof.
Dan gaan er binnen De Klokkengieters
veel stemmen op om een gemengd koor
te vormen en onder de naam Mannenkoor en Gemengd Koor De Klokkengieters van 1660 gaat vanaf 7 oktober
1951 de geschiedenis van de vereniging
verder. Onder de titel Ons Oud en Nieuw
Geluid wordt met vastenavond 1952 een
uitgebreid programma verzorgd, nu met
o.a. De Zingende Klokjes, Zingende
Durskes en Fluitende Cowboy’s.
Binnen de vereniging verschuift de
activiteit zich steeds meer naar de
gemengde zang.
Vervolg gemeenschapsblad 28/09/09

Report Ad in gesprek met:

De Aarlese Zonnebloem op
picknick in de Picknickweek van
de Zestig jarige Zonnebloem.
De Nationale Vereniging De Zonnebloem
organiseerde een picknickweek van 7 tot
14 september 2009 ter gelegenheid van
het zestig jarig bestaan van de
vereniging. De afdeling van Aarle-Rixtel
vond het een goed idee om daaraan mee
te doen. C1000 sponsorde deze landelijke activiteit met gebak, wijn en picknick
spullen. Onze gasten kwamen op
donderdag 10 september 2009 om half
twee samen in het verzorgingshuis
Mariëngaarde van de Zorgboog. Een
twintigtal medewerksters verwende de
gasten op dit gebak in de Freule
Constance zaal. Voorzitter Ben Sibon
heette alle gasten en medewerksters van
harte welkom en vertelde dat zij dadelijk
met twee bussen naar de Brabantse
Kluis op picknick gaan. Zij, die slecht ter
been of in de rolstoel zitten, kunnen
plaats nemen in de rolstoelbus. Zij, die
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beter ter been zijn, nemen plaats in de
gewone bus. In iedere bus nam ook een
gids plaats, ditmaal Ria Nooijen en Jan
Dekkers, om onderweg te vertellen wat er
allemaal te zien is. We gingen richting
Croy, waar ons prachtig kasteel te
bewonderen viel. Ter plaatse even stil
gestaan om te luisteren naar de
geschiedenis van het kasteel. Hoe de
laatste freule Constance van Brugghen
het kasteel met de landerijen aan de
armen van Aarle-Rixtel en Stiphout heeft
nagelaten. Deze zijn ondergebracht in de
stichting Geloof, Hoop en Liefde. Via de
Lieshoutseweg, waar op diverse plaatsen
werd gestopt om uitleg te geven over de
gebouwen en de pleintjes, die AarleRixtel rijk is, gingen we richting de
Brabantse Kluis. Deze is te vinden bij het
zusterklooster van het Kostbaar Bloed.
De Brabantse Kluis is de oude boerderijschuur van het klooster, die verbouwd is
tot hotel, restaurant en zalen. Op de
binnenplaats is een groot overdekt
verwarmt terras gemaakt en in de zon

zijn diverse zitjes aanwezig. De jonge
kalfjes liggen in leuke calfotels, ook wel
iglo’s genoemd, zichtbaar voor de gasten. De grote ligboxenstal ligt daar weer
pal achter. Met 86 gasten en medewerksters is het een prachtige gelegenheid
om daar te vertoeven. We zijn in de
gelegenheid om in de tuin van de zusters
te wandelen, de boerderij te bezichtigen.
We werden verwend met een heerlijke
kop bouillon, allerlei lekkere hapjes,
broodjes, een drankje, te veel om op te
noemen. De medewerksters namen hun
gasten mee om dit allemaal te laten
zien. Maar ook werd er veel gepraat en
gelachen. Dankzij een gulle gift van de
heer Henk Beniers is dit voor de afdeling
ook financieel mogelijk. Ongedwongen
konden de gasten van de Zonnebloem
genieten van de geneugten van de
Brabantse gastvrijheid, die de zusters
van het Kostbaar Bloed ons bieden. Ook
kwam ik in de tuin een zuster tegen met
twee jonge postulanten. Zij zijn nog een
bloeiende missiecongregatie. Trekken
zelfs nog jonge mensen aan die hun werk
willen voortzetten. In de grote ligboxenstal zijn tal van vogels te bewonderen.
Het zijn niet alleen de boerenzwaluwen
die we zien, maar ook roodborstjes,
groenlingen en nog veel meer. Het is leuk
om te zien dat de vogels hier een
koninklijk leven leiden. Ze hebben volop
te eten, de koeien laten genoeg voor hen
over. Onze gasten laten zich door diverse
medewerksters aan de arm rondleiden,
ze genieten ervan. Dat de Zonnebloem
dit toch allemaal voor ons doet, hoorden
we diverse malen. We komen anders
nergens meer. Diverse gasten wonen
namelijk in het verzorgingshuis en komen
maar weinig meer buiten het gebouw.
Voor de zorg van onze gasten nemen we
altijd een verpleegkundige mee om onze
gasten te bieden die ze nodig hebben.
Ook op dit gebied heeft de Zonnebloem
altijd de nodige aandacht. Maar de
gasten hebben bewondering voor de tuin
van de zusters. Ook het kerkhof van de
zusters wordt bezocht. Zuster Isfrieda

heeft in Aarle-Rixtel als wijkzuster veel
werk verzet. Deze zuster is in 1989
overleden en stond bij heel veel mensen
in hoog aanzien. Een bezoekje aan haar
graf gaf veel gasten een fijn gevoel. We
werden telkens weer verrast met hapjes.
Kent u nog roggebrood met bloedworst?
Heel erg lekker. En roggebrood met zult.
Kaasblokjes, schijfjes worst, druiven,
allemaal lekkere hapjes. De gasten
genieten van een lekker borreltje, een
trappist, een glaasje fris. De picknick
vindt wel niet plaats in het gras, maar op
een terras, want onze gasten zijn niet
meer in staat om in het gras te gaan
zitten. Onze oudste gast is zelfs bijna
zesennegentig jaar. Hij geniet samen met
zijn vrouw van deze unieke picknick. Ook
veel van de gasten kunnen ook niet meer
zover lopen. Maar met een rollater
kunnen de gasten toch nog goed uit de
voeten. We hebben vandaag wel erg veel
geluk met het weer. In de namiddag
kwam regelmatig de zon tevoorschijn,
wat wij erg waardeerde. De tijd vloog
voorbij, we hebben allen genoten van een
heel gezellig samenzijn. Alle gasten
kregen op het einde van de middag een
originele gevulde knapzak. Dit deed
denken aan lang vervlogen tijden. Toen
ging men werken met de knapzak aan de
stok. Dank aan Hanny Schooneveld en
Ati Bussemaker, die de organisatie op
zich genomen hadden. We zijn pas om
zeven uur terug bij Mariëngaarde. Onze
medewerksters brengen hun gasten met
de auto terug naar huis. Ook bewoners
van het verzorgingshuis worden naar hun
kamer teruggebracht. We zijn pas
tevreden wanneer onze gasten weer op
hun plaats zijn. De afdeling Aarle-Rixtel
van de Zonnebloem kan terug kijken op
een fantastisch geslaagde picknick.
Dank ook aan C1000 voor de lekkere
taart, de wijn en al het andere. De Brabantse Kluis is een unieke gelegenheid
om met een groot gezelschap daar te
vertoeven. Midden in het natuurgebied
“De Biezen” ligt deze locatie. Ad Loos

Werken in de zorg is leuk!

De Zorgboog groeit sterk in de regio Helmond.
Daarom zijn we voortdurend op zoek naar
nieuwe collega’s voor diverse functies,
zoals verzorgende en verpleegkundige.
Houd je van mensenwerk en wil je graag
een leuke en uitdagende baan in de zorg?
Aarzel niet! Kijk voor een actueel
vacatureoverzicht en meer informatie op
www.zorgboog.nl of bel: (0492) 348 404.
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Bericht van:
Jeugd3daagse 2009
geslaagd!
Op 1 september begonnen we op een
zonnige morgen. Van verre kon je al zien
dat het veld mooi aangekleed was. Op de
toegangborden stond vermeld: “welkom in
Aarlewood!” Dit was dan ook het thema
van dit jaar! Dat beloofde dus veel glitter
en glammer in ons eigen Hollywood in
Aarle! De kinderen moesten zich melden
bij de toegangspoort. Ze mochten echter
niet zo maar naar binnen want eerst
moesten de tassen gecontroleerd worden
door echte bodyguards. Verdachte
pakketjes mochten niet mee naar binnen
genomen worden in verband met de
verwachtte beroemdheden! Al snel werd
duidelijk dat er ook echte beroemdheden
aan kwamen. In mooie sjieke auto’s en
een echte motor met zijspan werd de
organisatie onthaald door de Aarlese
jeugd. Helemaal compleet in galakleding
hebben we de jeugd en de leiding
verwelkomd in ons eigen AARLEWOOD!
Het openingsdansje was weer een groot
succes. Iedereen pakte zijn lasso en ging
samen met ons cowboys en indianen
vangen. Eindelijk was het tijd voor het
bouwen van de hutten. Er werd druk
getimmerd op het veld. Een herrie van
jewelste! Maar de ene hut werd nog
mooier dan de ander! ’s Middags zag het
eruit dat het zou gaan regenen, donkere
wolken verschenen aan de horizon boven
Aarlewood! Dus de spelletjes die gepland
stonden voor buiten, verhuizden naar
binnen. Gelukkig konden we dit jaar weer
beschikken over de dreef, ATTC sporthal
en de blokhut. En natuurlijk was er weer
goed nagedacht over de locatie waar we
de grote tent neer zouden zetten. Ook dit
jaar konden we dus weer gebruik maken
van de grote tent die op de Lijsterstraat
stond. In de sporthal en bij ATTC werd
apenkooi gedaan en op de andere
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locaties spelletjes. Om 16.00 was het al
weer tijd voor het dansje en iedereen
maakte zich op om naar huis te gaan.
De oudere jeugd. (vanaf groep 5) kwamen
om 19.15 weer terug voor het avondprogramma. Er was een leuke speurtocht
uitgezet door het dorp. Bij terugkomst
kreeg iedereen een cocktail en gingen
we met zijn allen naar het casino.
Iedereen heeft een dik pak geld gekregen
en mocht dit allemaal opbrassen!
Sommige kinderen waren heel erg zuinig
op hun centjes, maar sommige zetten
ook grof geld in! Hierna gingen we nog
karaoke met dj Michel. Dit is ook altijd
een groot succes! Na een marshmallow
en een glaasje drinken gingen we
allemaal naar bed! Voordat iedereen een
plekje in de tent gevonden had en het
helemaal stil was, was het al weer bijna
licht in Aarlewood!
Op 2 september begon de dag voor veel
kinderen gevoelsmatig veel te vroeg!
Tja… ik heb wel een vermoeden waar dat
door kwam! Het ontbijt werd gemaakt, de
boterhammen met ei vlogen erdoorheen
ze waren haast niet aan te slepen! Ook
de lunchpaketten voor de middag werden
gemaakt. Langzaam stroomden de kleine
groepen ook weer het veld op. We zijn
vandaag naar de Aarlese visvijver gegaan.
De voorspellingen van het weer waren
vandaag goed. Het leek zelfs op een
echte zomerse dag! Met de bus en de
taxi werd iedereen naar de locatie
vervoerd(de kleintjes naar de visvijver en
de grote naar de Wolfsputten) Vanuit hier
werd een speurtocht gedaan waar
ondermeer een schat gezocht moest
worden met een metaaldetector en met
een kompas op een doel geschoten
moest worden. Bij de visvijver werden
spelletjes gespeeld. Hier mocht natuurlijk
levend stratego niet ontbreken. Tijdens
de lunch werd er heerlijk door alle
leeftijden op de grote zandbult gespeeld.
De grote hipe was wel naar boven rennen
en er zo snel mogelijk weer vanaf rollen!
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Na de lunch werden er nog wat spelletjes
gedaan en moesten we al weer naar de
bus en de taxi. Helaas was ook deze
dag weer veel te kort.
Op 3 september waren de weersvoorspellingen heel erg wisselend. Maar we
gingen voor ons geplande programma!
Op deze dag werden 2 groepen aan
elkaar gekoppeld, zodat de grote jeugd
de kleintjes een beetje kon helpen. De
ene helft van alle groepen ging ’s
morgens een vossenjacht doen. Door het
hele dorp liepen verschillende vossen die
een ster bij zich hadden met een letter
erop. Als je alle letters bij elkaar legde
kwam je op het zin: AARLE GOES
HOLLYWOOD uit. Maar ook voor deze
dag hadden we echte bodyguards
ingehuurd die de sterren ook weer af
mochten pakken. Deze mannen hadden
wel bekijks als ze over de dorpsstraat
paradeerden in hun sjieke pak, zonnebril
op en oortje in. Het winkelend publiek
heeft menig maal opgekeken naar deze
imponerende mannen!
’S Middags was het tijd voor de workshops. We hadden verschillende
workshops georganiseerd waar de
kinderen iets van konden leren. Zo
hadden we workshops zang, dans,
drama, djembe, koken met sterren,
hapkido en film maken. Iedereen wilde
wel alle workshops doen, maar dat ging
helaas niet. Iedereen heeft 2 workshops
gedaan. De workshopbegeleider mocht
de beste groep aanwijzen die later op de
middag nog een keer op mocht treden
voor het grote publiek in de grote zaal van
de dreef. Deze was helemaal gereed
gemaakt voor de Oscar uitreiking. De
wanden waren mooi versierd met echte
filmposters, onze eigen gemaakte
decorstukken en natuurlijk niet te
vergeten onze eigen WALL OF FAME
waar iedereen zijn handdruk op had
gezet met zijn handtekening eronder! De
zaal was mooi aangekleed en super
verlicht. De rode loper was uitgerold op
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een podium met een heuse catwalk!
Iedereen zat in spanning te wachten wie
er een echte Oscar zou winnen… want
als je won mocht je nog een keer
optreden! Iedereen had super zijn best
gedaan maar helaas kan er maar 1
winnen!
Als grande finale had de organisatie ook
nog een spetterend optreden! Waar vele
artiesten de revue nog eens passeren.
Voor ons als organisatie was ook dit jaar
de jeugd3daagse weer een geslaagd
feestje! We willen iedereen bedanken die
ons geholpen heeft met het mogelijk
maken van aarlewood! In heb bijzonder
bedanken wij natuurlijk de leiding van de
groepjes, onze sponsors, onze bakoma’s, onze geweldige sjouwploeg, onze
knutselklusmannen en de buurtbewoners!
Zonder jullie waren de jeugd3daagse van
2009 niet zo fantastisch geworden!
Op
onze
website
www.jeugd3daagse.nl staan nog heel
veel foto’s zodat u een nog betere indruk
kunt krijgen van de lol die wij de
afgelopen dagen gehad hebben! Je kunt
ze downloaden om ze af te laten
drukken!
De gevonden voorwerpen liggen bij Hans
Schepers Duivenakker 62 tel. 383758.
Kees, Petra, Hans, Elke, Nadine, Karin,
Josina, Margo, Patrick, Angela, Rudy,
Stephan, Maud, Jos, Christel, Corrie en
Elly

Sponsors
jeugd3daagse
Dankzij deze sponsors hebben wij voor
de kinderen uit Aarle-Rixtel weer een
fantastische jeugd3daagse kunnen
organiseren! Hopelijk kunnen wij volgend
jaar weer op jullie rekenen!
Drogisterij
Raijmakers,
Saro,
v.
Dommelen autoschade, Belkum Bikes,
Fixet, Rotom BV, AH XL, Rabobank Peel
Noord, Frans van de Heuvel, Cafe de

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Lantaarn, Jumbo Lieshout, v/d Berk en
Kerkhof, Proloc, Kaasgroothandel van
Beek, Leenders Elektro, John Pennings,
Duncan&Weijers, Snackbar ‘t Dorpke, V
Brug bakkerij, Jeurgens koekjes,
Hoogkamer van Moll, Petit&Fritsen, Van
Heijst taxi, Fam. Botman, Drukkerij
Aarle-Rixtel, Vermeulen printservice,
Kapsalon Astrid, MELL, Babydeals,
Aarlese bouwmaterialen, Pathe Helmond,
Brabant water, Artex, Transportbedrijf van
Uden/Heras, v. Lierop, Ad Chatrer,
Houtse Bazar, Haarmode Rian, Zusters
Ursulinen, v. Schayk zaag-en sleepwerk,
Hevu, Otten Installaties B.V., Verbruggen
eieren, Driessen Verf Helmond, Drive in
show music and lights, Frank van
Stiphout licht , Chinees Fong Shou,
Kuipers tweewielers, Tante Gerda,
Mariengaarde, Henk Verhoeven geluid,
Tops schilderwerken.
Team stichting jeugd3daagse Aarle-Rixtel
Bericht aan alle buurtverenigingen in
Laarbeek

Het is bijna Burendag!
LAARBEEK - Op 26 september viert
Laarbeek, net als de rest van Nederland
voor de vierde keer Burendag! Het thema
dit jaar is: ‘Maak van je buurt je thuis’.
Nederland gaat met elkaar de buurt
aanpakken en er een nóg groter feest van
maken dan voorgaande jaren. En natuurlijk is er tijd voor een gezellig kopje koffie
of een buurtfeest na afloop. Het initiatief
voor de Burendag wordt genomen door
Douwe Egberts en het Oranjefonds.
Buurtbewoners die samen op 26 september in actie komen, kunnen tot € 750,gesteund worden door het Oranje Fonds.
De buurtinitiatieven die gefinancierd
worden, moeten bijdragen aan de
samenhang in de buurt. Dit is natuurlijk
ook dé kans voor buurtverenigingen om
een bijdrage te krijgen voor een activiteit
of actie, mits deze op 26 september
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georganiseerd wordt. U kunt tot 22
september een aanvraag doen. Op
www.burendag.nl kunt u meer informatie
en het aanvraagformulier vinden.
Wat kunt u doen tijdens de Burendag?
* het plaatsen van beplanting;
* het opknappen van een speelplaats
voor kinderen;
* het organiseren van een gezamenlijke
buurtlunch, picknick of barbecue;
* het organiseren van een straatterras of
feest;
* het organiseren van een open podium,
voetbaltoernooi of zeskamp;
* samen opruimen van zwerfvuil in de
buurt;
* het verven van glasbakken en/of
elektriciteitshuisjes;
* het maken van een buurtkrant;
* graffiti verwijderen of juist samen een
mooie muurschildering maken;
* het aanschaffen van een speeltoestel
of bank.
De opbouwwerkers van SWL willen u
graag ondersteunen, wanneer u hulp
nodig hebt bij de aanvraag, bij het
bedenken van ideeën of bij de organisatie
of uitvoering van uw plan. U kunt daarvoor
contact opnemen met Maartje Bressers.
Ook wanneer er geen behoefte is aan
ondersteuning, is SWL wel erg benieuwd
naar uw initiatief. Wellicht kan zij dan een
kijkje komen nemen op 26 september!
Maak kans op een gratis gezonde
barbecue
LAARBEEK - De gemeente Laarbeek,
GGD, SWL en LEV-groep willen graag
een bijdrage leveren aan de Laarbeekse
buurtinitiatieven tijdens de Burendag van
26 september. Zo kan uw buurt in het
kader van het initiatief ‘het wijkrestaurant
komt naar je toe!’ kans maken op een
geheel verzorgde ‘gezonde barbecue met
fruitbuffet’. Dit kan dan gecombineerd
worden met uw eigen buurtinitiatief op 26
september.

Pierre vd Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D Stiphout Tel 386078

Reiskosten worden vergoed ,s-maandags gesloten

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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Wat?
6x een geheel verzorgde gezonde
barbecue met fruitbuffet voor 60 personen
voor de buurtverenigingen die overdag
tevens een activiteit in het kader van
Burendag hebben gedaan.
Hoe?
Wilt u hier kans op maken, stuur dan
voor 10 september een mail aan
mbressers@welzijnlaarbeek.nl. In deze
mail geeft u tevens aan welke activiteiten
u van plan bent om te gaan doen in het
kader van de Burendag. De invulling van
deze dag bepaalt namelijk mede of de
barbecue toegekend wordt. Op 14
september
krijgen
de
winnaars
persoonlijk bericht.
Het fruitbuffet zal helemaal verzorgd
worden door twee vrijwilligers van de
GGD. De benodigdheden voor de
barbecue kunt u zelf ophalen bij een
lokaal cateringbedrijf.
Tijdens uw buurtactiviteit en/of de
barbecue zullen medewerkers van
Stichting Welzijn Laarbeek, de GGD, de
gemeente en de LEV-groep een kijkje
komen nemen.
Hoewel het voor u hoogstwaarschijnlijk
ook heel vanzelfsprekend is, vinden wij
het belangrijk om nog even te
benadrukken dat het goed is om ook
mensen met een lichamelijke of
geestelijke beperking te betrekken bij uw
buurtactiviteiten.
Aanleiding voor dit initiatief
De gemeente Laarbeek ziet de burendag
als een mogelijkheid om het lokaal
gezondheidsbeleid, ‘Samen gezond in
Laarbeek’, onder de aandacht te brengen
bij haar inwoners. Inwoners en professionele organisaties hebben onlangs
gezamenlijk gekozen voor drie ideeën die
in Laarbeek uitgevoerd gaan worden in
het kader van het Lokaal Gezondheidsbeleid:
1. het inzetten van een gezinscoach bij
problemen binnen gezinnen;
2. het openen van een wijkrestaurant;
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3. ouders en verzorgers informeren over
gezonde leefstijl (voeding, overgewicht en
verantwoord alcoholgebruik).
Tijdens de Landelijke Burendag op 26
september wordt een aftrap gedaan voor
idee 2 en 3. Op deze dag worden de
ideeën in een eenvoudige variant
uitgevoerd onder de titel: ‘het wijkrestaurant komt naar je toe!’ Op deze
manier krijgt de Burendag in Laarbeek
een ‘gezond tintje’. Voor aanmeldingen
en/of vragen kunt u contact opnemen met
Maartje Bressers van Stichting Welzijn
Laarbeek, telefoon 0492 328 802 of per
mail mbressers@welzijnlaarbeek.nl.

Omruilen bromfietscertificaat
vóór 1 oktober 2009
LAARBEEK- Een bromfietscertificaat is
geldig tot uiterlijk 1 oktober 2009. Voor
deze datum moet dit certificaat op het
gemeentehuis zijn omgewisseld voor een
bromfietsrijbewijs (categorie AM). Na 1
oktober 2009 is het certificaat niet meer
geldig en dus niet meer omwisselbaar.
Als de houder van het bromfietscertificaat
niet voor donderdag 1 oktober heeft
omgeruild, moet hij of zij voor het
verkrijgen van een bromfietsrijbewijs een
theorie-examen afleggen bij het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Naar verwachting wordt per 1 januari
2010 het praktijkexamen voor bromfiets
ingevoerd. Het is niet nodig om het
bromfietscertificaat om te wisselen als u
in het bezit bent van een rijbewijs A
(motor) of B (auto).
Het aanvragen en ophalen van een
bromfietsrijbewijs doet u altijd persoonlijk
bij Burgerzaken, afdeling Publiekszaken
in het gemeentehuis Laarbeek. Voor elke
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aanvraag moet u het volgende
meebrengen:
- Een recente pasfoto, die aan de
wettelijke eisen voldoet;
- Uw huidige bromfietscertificaat. Indien
uw huidige bromfietscertificaat vermist is,
moet u een proces-verbaal van de politie
meebrengen;
- Een bedrag van € 41,00;
- Legitimatiebewijs en certificaatnummer.
U moet rekening houden met een
wachttijd van vijf werkdagen. Tijdens de
wachttijd kunt u gewoon met uw
bromfietscertificaat aan het verkeer
deelnemen.
Duplicaat
Het CBR verstrekt geen duplicaten meer.
Wie zijn of haar bromfietscertificaat
verliest, dient bij het gemeentehuis een
bromfietsrijbewijs aan te vragen. Voor het
aanvragen van een bromfietsrijbewijs
heeft u het certificaatnummer nodig. De
gemeente kan dit nummer niet voor u
opzoeken. Indien nodig kunt u dit
nummer bij het CBR opvragen. Voor de
mensen aan wie de gemeente geen
bromfietsrijbewijs kan afgeven, maakt het
CBR bij uitzondering nog tot 1 oktober
2009 een duplicaat aan.
Ook marktkoopman Heldens viert
jubileum

Markt Aarle-Rixtel viert 25-jarig
bestaan
Vorige week donderdag 3 september
vierde de markt in Aarle-Rixtel haar 25jarig bestaan. Wethouder Biemans
overhandigde de marktkooplieden een
Laarbeek-mok met Laarbeekse bonbons.
Marktkoopman Heldens uit Helmond
ontving naast de mok ook een bos
bloemen, want hij vierde zijn 25-jarig
jubileum als marktkoopman op de markt
in Aarle-Rixtel.
Marktkoopman Heldens stond als een
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van de eersten op de markt in AarleRixtel met een aardappelkraam. In de
loop der jaren heeft hij de markt zien
veranderen. “Helaas gaan tegenwoordig
steeds minder mensen naar de markt.
Steeds meer gezinnen bestaan uit
tweeverdieners en hierdoor hebben de
mensen geen tijd meer om naar de markt
te gaan. Iedereen gaat ’s avonds naar de
supermarkt,” aldus Heldens. Door deze
concurrentiestrijd sterven de wekelijkse
markten langzaam uit. “Waarschijnlijk is
dit de laatste generatie marktkooplieden
en dat is erg jammer. Marktkooplieden
bestaan al honderden jaren, maar doordat
er de laatste jaren weinig klandizie is,
staat er geen nieuwe generatie marktkooplieden meer op,” zegt de jubilaris.
Goede sfeer
Ondanks de teruggang in klandizie,
geven de marktkooplieden aan dat de
onder-linge sfeer goed is. Ze staan met
veel plezier op de kleine, gezellige markt
in Aarle-Rixtel. Ook de vaste klanten die
trouw naar deze markt blijven komen, zijn
voor de marktkooplieden een goede
stimulans om alle weerstypen te
trotseren. De markt in Aarle-Rixtel is
iedere donderdag van 8.30 tot 12.30 uur
aan de Heindertweg geopend.

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze. Gordijnen
– Vitrage – binnen zonwering –
Vloerbedekking – Novilon – Laminaat
vloeren. Lakens – slopen – dekbedden –
kussens. Klokken, staande en hang en
schilderijen. Kerkeind 38 Milheeze. 0492341553. www.dovens.nl
Dovens Meubelen Milheeze.
Slaapkamers voor iedereen, ook senioren
en tieners. Matrssen 2x80-90 x 200. Met
2 elektrische bodems 2 motoren van €
1716,00. Nu als aanbieding € 1287,00.
Zeer goed merk. Kerkeind 38 Milheeze.
0492-341553. www.dovens.nl

NAJAAR 2009 !!!

Veel nieuwe aparte artikelen en modeaccessoires zoals sjaals en zo, vind je in de
winkel, maar ook de lekker geurende kaarsen van Yankee Candle voor de komende donkere
avonden. Het is zeker weer de moeite waard om te komen kijken!!

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

Kom langs en proef de sfeer en gezelligheid….
Dorpsstraat 23
Aarle Rixtel
www.laromanza.nl
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06 – 52 330 331
info@laromanza.nl
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De laatste weken breken aan voor de
avondfietstochten, op 24-9 is de laatste
donderdagse fietstocht en op 29-9 de
laatste dinsdagse fietsavond. Traditioneel
wordt dit afgesloten met enkele drankjes.
Op zondag 20-9 staat de Oisterwijktocht
op het programma met keuze uit de
afstanden 80 en 108 km.. Als men in
groepsverband en onder ADW-begeleiding mee wil fietsen dan kan men
starten om 08.35 en om 08.40 uur.
Op zondag 27-9 rijden we de Aarlese
Peeltocht met keuze uit 80 en 100 km.,
het vertrek is dan om 08.30 uur.
afd. publ.

Jeu de Boule voor invalide
Onder de mensen met een beperking
blijkt belangstelling te bestaan voor het
spel Jeu de Boule.
Daarom heeft onze vereniging Du Tie Ut
een extra baan aangelegd die rollator,
rolstoel en scootmobiel toegangkelijk is.
Op 22 september s’middag’s om half
twee zal wethouder Briels deze baan
openen. Wij verwachten een grote
deelname. Leden van onze vereniging zijn
aanwezig om behulpzaam te zijn, om
met u het spel te spelen. Onze club
hoopt met deze actie iets voor de
gehandicapte medemens te kunnen
betekenen. Totziens op dinsdag 22
september om half twee bij de baan op t’
Heuveltje tegenover de Boerenbond.
Ballen zijn volop voorradig.
Inlichtingen bij: Cor van den Berk 383669
en bij Wim van de Vossenberg 381438
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Maak kennis met tennis.
Heb je tennis altijd al een mooie sport
gevonden of heb je al eerder getennist
maar ben je momenteel geen lid van een
vereniging? Zet dan zondagmorgen 20
september in je agenda, want op deze
dag organiseert tennisclub de Hut een
invitatietoernooi 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

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze.
Uit onze eigen meubelmakerij betaalbare
meubelen op maat gemaakt en model
naar uw keuze in 1e keuze houtsoorten –
lakken en kleuren. Bij aankoop nieuwe
meubelen kunt u uw oude meubelen
inruilen. Kerkeind 38 Milheeze. 0492341553. www.dovens.nl Meten en
bezorgen zijn bij ons gratis.

Bericht van:

Ons Heem,
Wanneer je op internet het trefwoord
“heem”in tikt krijg je heel wat sites te
zien.Zo ook met “heemkunde”.
Het woord ‘Heem” is afkomtig van het
Germaanse woord “haima” dat woning
betekent. Heem is ook verwant aan het
Engelse ‘home”en het Duitse “heim”.
Heem duidt op je eigen woonplaats, je
thuis. Mensen die zich aangetrokken
voelen tot het bestuderen van de geschiedenis van hun eigen woonomgeving
hebben zich verenigd in heemkundekringen. Zo heeft nagenoeg elk dorp of
elke stad wel een dergelijke heemkundekring. Zo ook in Aarle-Rixtel. De
activiteiten van onze heemkundekring
gaan verder dan het bestuderen van de
geschiedenis van Aarle-Rixtel. Onze
heemkundekring zet zich ook in om de
mensen bewust te maken van het belang
van de eigen geschiedenis en wat
daarvan te zien en te ervaren is.
Aan de hand van lezingen, cursussen,
excursies, exposities, dorpswandelingen
enz. worden mensen enthousiast
gemaakt voor het behoud van het
historisch erfgoed en het wat de waarde
daarvan is.
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Zo kent de Aarlese heemkundekring al
een paar jaar de mogelijkheid om onder
leiding van dorpsgidsen een interessante
wandeling te maken door het centrum
van ons dorp.
Ondertussen hebben al meer duizend
mensen, Aarlese en van daarbuiten,
meegewandeld.
Soms maakt zo’n wandeling onderdeel
uit van een “totaal-programma”.
Zo kan een wandeling worden gecombineerd met een etentje in een van onze
horecagelegenheden of met een andere
activiteiten zoals
een schietwedstrijd bij de Blauwe Schut
of jeu de boules..
Aarlese wandelaars staan telkens
versteld van de vele interessante
wetenswaardigheden die men onderweg
te weten komen.” Nooit eerder op gelet “
en, “nooit geweten” zijn zo van die geijkte
uitspraken.
Mensen “van buiten” staan weer versteld
van de vele bezienswaardigheden in ons
dorp. Ons kapelleke, de heemkamer, het
Protestants kerkje en de Kouwenberg
met de kiosk zijn natuurlijk enkele van
die vanzelfsprekende “toppers,
maar ook andere elementen en vooral
“”het verhaal erachter” maken mensen
enthousiast.
Buiten ons centrum kan- op aanvraagook gewandeld worden, zoals op Croy.
en ( het nieuwe) Strijp. Wat dit laatste
betreft: Strijp is bijzonder interessant
vanwege de architectuur, zijn geschiedenis, de archeologie en vooral ook de
natuur die hier harmonieus samengaat
met het wonen. Kortom, een wandeling
door “Ons Aarles heem” is zeker de
moeite waard.
Naast groepswandelingen kan men ook
zelf op pad aan de hand van een
prachtige wandelbrochure. Deze is verkrijgbaar bij Drogisterij Raaijmakers en
op de heemkamer aan de Bosscheweg.
Voor wandelingen kan men kontakt
opnemen met H.van Beek, tel 381851.

Bericht van:
De Meikever
Voor de ontwikkeling van een mens is het
nuttig, denk ik, dat hij af en toe zijn
vleugels eens uitslaat en verder kijkt dan
zijn neus lang is; een meikever dient
sowieso de vleugels regelmatig te
gebruiken om wat van de wereld te
kunnen zien en een zinvolle invulling van
deze rubriek te kunnen verzorgen. Het
leven in de beukenheg is ook niet alles
want zoveel is daar tegenwoordig niet
meer te beleven. En zo kon het gebeuren
dat de ogen deze keer weer eens in
zuidelijke richting werden gericht (wie
niet hoor ik iemand verzuchten, met de
verse herinnering aan de goudgele
stranden van de Mediterrannee nog in
zijn geheugen.)De zuidelijke richting werd
echter bepaald door het boek van de
Nederlandse schrijver Aad den Dolaart,
de bruiloft van de zeven zigeuners
geheten, dat zich hoofdzakelijk afspeelt
rond het meer van Ohrid(spreek uit als
Ochried.)Het meer ligt in het zuidelijkste
deel van het voormalige Joegoslavie, de
republiek Macedonie. Voor mij een plaats
die dichtbij het paradijs komt. Een
zoetwatermeer, 33 kilometer lang, 15
kilometer breed, omzoomd door het
Galicia-gebergte aan de ene kant en de
donkere bergen van Albanie aan de
andere kant, op ongeveer 800 meter
boven de zeespiegel. Geplaatst op de
lijst van het werelderfgoed van de
Unesco, het helderste water van alle
Europese meren, levensvormen uit de
oertijd, zeer smakelijke regenboogforel,
een overdaad aan vlinders zoals de grote
parelmoervlinder , de koningspage, de
ijsvogelvlinder, de witbandzandoogvlinder
en het turkoois blauwtje. Smullen voor de
liefhebber. Een wandeling in de bergen
omgeeft je voortdurend met een aroma
van tijm en andere bergkruiden, aan de
top de longen nog een keer goed
volzuigen en vlug wat bloemen plukken
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waar de Macedoniers een straffe thee van
zetten, goed voor hart en ingewanden. De
realiteit is keihard want vorige week
verdronken nog 19 mensen in hetzelfde
meer toen een rondvaartboot in tweeen
brak. De tand des tijds sloeg kennelijk
toe. De vaart naar het klooster van de
Heilige Naum werd abrupt afgebroken, ik
was er gelukkig te voet al geweest,
wandelen is soms toch gezonder voor lijf
en ledematen.
De reis naar deze uithoek van Europa is
voortgezet met een doorsteek naar Montenegro via Albanie, voorheen hermetisch
afgesloten voor de gewone toerist, thans
vrij toegankelijk . Nieuwsgierig naar de
toestand in dit toch wel bijzondere landje,
jazeker. De tegenstellingen bleken zeer
groot te zijn, alle vormen van pure
armoede naast de bekende vormen van
een maatschappij in ontwikkeling zoals
splinternieuwe tankstations en hotels
naast de in aanbouw zijnde autobanen.
Op een zonnig terras was de omgerekend koffie 40 eurocent en een flesje
frisdrank 90. Kijk, dan kun je van het
vakantiebudget gewoon wat langer blijven
zitten. De Dalmatische kusten van
Kroatie zijn bij velen bekend en Dubrovnik
blijft een plaatje, ondanks de 2.50 euro
voor hetzelfde flesje fris. De Balkanreis
was compleet na een bezoek aan de
meren van Bled en Dovinje en een
wandeling in het Karavanken gebergte op
de grens van Slovenie en Italie. Fijn om
weer terug te zijn op het platteland van
Laarbeek, waar ik meteen geconfronteerd
werd met de aktuele gebeurtenissen, de
schermutselingen tussen Laarbeek en de
stad ten zuiden van deze gemeente. Zo
op het eerste oog lijkt het wat
onschuldige borstklopperij van beide
zijden, wat snoeven over volksliederen, al
of niet gejat, dorpse stadsdichter en
inspirerende kastelen. Zoals gebruikelijk
is politieke taal vaak wat wollig en
ondoorzichtig. Addertjes onder het gras
dus, beren op het pad, de stormvlaggen
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Bericht van:
Helmond nog fraaier en nog levendiger
maken en waarmee……niet moeilijk te
raden….als je iets prijst wil je het volgens
mij graag hebben. Laarbeek ( en Aarle)let
op Uw zaak.
De meikever.

LENI VAN BERLO
EN THEO TRILSBEEK
GOLFKAMPIOEN 2009
Vrijdag 28 augustus werden in Sevenum,
op De Peelse Golf, de zesde Laarbeekse
Golfkampioenschappen gehouden. Een
zonnige, gezellige, maar winderige dag
met een groot aantal deelnemers uit
Aarle-Rixtel. Met 82 bruto slagen slechts zeven boven de baan - bleek Leni
van Berlo (hcp 4.6) niet alleen Laarbeeks
Golf Kampioene, maar eveneens de
beste speler van de dag. Kampioen bij de
heren werd Theo Trilsbeek (hcp 15.8) met
een netto score van 73 slagen. Maarten
van de Bosch, directeur van Rabobank
Peel-Noord, reikte de prijzen uit.
Strokeplay en Matchplay met
handicapverrekening
De lage handicappers (tot hcp 24) speelden Strokeplay met 7/8ste handicapverrekening. Bij de hoge handicappers
Stableford met 7/8ste handicapverrekening. Bij lage handicappers werd
Margo van der Heijden (hcp 19.1) tweede
met 77 slagen. Germa van Dulmen (hcp
23.7) behaalde met 79 slagen de derde
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plaats. Joppe Leenarts (hcp 16.6) werd
tweede bij de heren met 77 slagen, Toon
van Berlo (hcp 5.9) volgde als derde met
81slagen.
Hoge handicappers
Bij de handicappers vanaf 24 behaalde
Connie Jongejan (hcp 36) de eerste prijs
met 39 stableford punten. Tweede werd
Winny Hoffmann (hcp 26) met 38 punten.
Jeanne Slegers (hcp 28.3) werd met 31
punten derde. Bij de heren in deze
categorie eindigde Arno Vermeulen (hcp
36) als eerste met 45 punten. Pieter
Migchels (hcp 29) scoorde 40 punten en
werd tweede. Bart Swaanen (hcp 36)
volgde als derde.
Longest, Neary en Birdie
De Longest Drive bij de heren sloeg Nico
van der Wielen, bij de dames wist Leni
van Berlo de heren zelfs voorbij te slaan.
Margo van der Heijden en Jan Ankersmit
sloegen de Neary’s. Birdie’s maakten
Frans Coppens, Ad van der Heijden,
Margo van der Heijden, Winny Hoffmann,
Joppe Leenarts, Jos van de Kam, hans
Meijer en Jeanne Swaanen. De zevende
Laarbeekse
Golfkampioenschappen
vinden – onder voorbehoud – plaats op
vrijdag 27 augustus 2010.
Foto onderschrift: Theo Trilsbeek en Leni
van Berlo

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 Milheeze. Alles op
het gebied van meubelen voor uw
huiskamer – keuken en slaapkamer voor
jong en oud. Veel keuze voor Senioren.
Kerkeind 38 Milheeze. 0492-341553.
www.dovens.nl

Bericht van:
Zanggroep de Halmen
Wie kan zich niet de tijd herinneren dat in
onze traditionele kerkgebouwen een
frisse wind ging waaien doordat naast
het vertrouwde Gregoriaans ook de
landstaal of een andere taal gebruikt
mocht worden voor de zingende verkondiging van de Blijde Boodschap. De
jongerenkoren, al dan niet gepaard
gaande met drums, gitaren, piano’s en
nog van alles meer wat muziek maakte,
schoten als paddenstoelen uit de grond.
De jeugd kwam weer in de kerk en er
was een groot animo voor de hedendaagse liederen met soms zeer sterke
teksten en melodieën. De pastoors
vonden het goed dat door deze verbreding
ook de jeugd aangesproken kon worden.
Maar ook dat bleek helaas niet het
wondermiddel te zijn om de mensen
blijvend te binden aan de kerk. Het
animo ebde weg en na verloop van tijd
verdween het ene na het andere
jongerenkoor geruisloos en zakte het
kerkbezoek weer terug naar vóór de
frisse wind. Toch is het jammer dat het
zo gelopen is. Wel degelijk is er een en
ander veranderd. De kleine groep die wel
is blijven komen, is enthousiast. Zij zien
mogelijkheden om op hun eigen manier
invulling te geven aan hun geloofsbeleving
en geloofsuiting. Een van die zanggroepen is gevestigd in Lieshout. U kent
ze ongetwijfeld wel of in het ergste geval,
als U ze niet kent, heeft U er wellicht ooit
van gehoord. U merkt het misschien al,
ik praat niet meer over jongerenkoor,
maar over zanggroep. In Lieshout hebben
we zanggroep de Halmen, al meer dan
35 jaar meewerkend aan de liturgie door
middel van eigen teksten en liederen,
waardoor we de kerkbezoekers tot
nadenken proberen te bewegen over het
geloof en over de actuele toestanden in
de wereld. Hoe gaat dat in z’n werk dan,
denkt U misschien. Op dit moment
zingen we bijna elke laatste zondag-
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ochtend van de maand in de kerk in
Lieshout en op uitnodiging in Aarle-Rixtel
en Mierlo-Hout. Het openingswoord, de
voorbeden en het slotwoord wordt in een
liturgiecommissie samengesteld naar
aanleiding van de teksten van de lezingen
van de betreffende zondag. Ook proberen
we dan daarbij liederen te vinden die
aansluiten bij de lezingen of de actuele
toestanden in kerk en wereld. Helaas
moeten we constateren dat het ledental
van onze zanggroep de laatste tijd aan
het teruglopen is. Dat is erg lastig voor
de leden. Het repertoire wordt beperkter
omdat stemmen niet overal ingezet kunnen worden. We proberen dit natuurlijk
wel, met een compliment aan onze hard
werkende zingende en spelende leden
voor hun tomeloze inzet. Wij willen weer
de andere kant op, een groeiend aantal
leden. Ja, ik weet het, het is niet cool
om in de kerk te zingen, je moet vroeg je
bed uit, saaie liedjes leren over God en
zo, je kunt niet zingen, je kunt dan op
zaterdag niet tot vier uur ’s nachts
uitgaan, je bent te jong, te oud, te knap of
te lelijk en ga zo maar door. Maar geloof
me lieve mensen, we kunnen het wel als
we willen, toch? Dus ik roep alle mensen
die tussen de 14 en pak weg 65 jaar oud
zijn om eens te komen luisteren, om
eens mee te komen zingen op een van
onze gezellige repetitieavonden in het
Dorpshuis in Lieshout op dinsdagavond
van 20.15 uur tot 22.00 uur. En iedereen
is welkom, of je nu in Lieshout, Mariahout, Beek en Donk, Aarle-Rixtel woont,
je bent van harte welkom. De eerste
maand hoef je ook nog geen contributie
te betalen, mooi meegenomen in deze
recessietijd! Pastoor Deli refereerde aan
het populaire programma: Boer zoekt
vrouw. Hij maakte er van: Parochie zoekt
misdienaars. Wij willen er van maken:
ZANGGROEP DE HALMEN ZOEKT
ZANGERS! Tot binnen-kort op onze
repetitieavond! namens de leden van
zanggroep de Halmen,
Arie Ketelaars, dirigent
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Deze keer wil ik jullie eens op de hoogte
brengen van een fenomeen waarmee we
in Laarbeek en dus ook in Aarle-Rixtel,
aan de slag gaan. Dit fenomeen is
genaamd ‘BUURTBEMIDDELING LAARBEEK’.
Wat is Buurtbemiddeling ?
Stel, je hebt onenigheid met de buren.
Het is niet gelukt om met hen te praten
of afspraken te maken. Of, misschien
ken je de buren nauwelijks en vind je het
moeilijk om een gesprek met hen te
beginnen. Soms zijn de spanningen
tussen beiden al zo hoog opgelopen, dat
je niet meer met elkaar kunt praten. Een
oplossing lijkt dan buiten beeld, maar je
wilt er toch uitkomen.
De Buurtbemiddelaars kunnen je (weer)
in gesprek brengen, om gezamenlijk naar
oplossingen te zoeken. Zij helpen je om
afspraken met elkaar te maken die voor
allebei goed werken.
Bij elk conflict is het beter dat partijen zelf
hun probleem oplossen, dan dat een
ander een oplossing oplegt. Zo is de
kans kleiner dat een probleem zich later
weer voordoet.
Buurtbemiddeling is vrijwillig, maar niet
vrijblijvend. Het betekent dat je wel mee
nadenkt over een mogelijke oplossing.
Buurtbemiddeling is gratis.
Wie zijn buurtbemiddelaars ?
Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde
vrijwilligers, die luisteren naar het verhaal
van beide partijen. Ze spelen niet voor
rechter en geven geen oordeel.
Ze proberen partijen (weer) met elkaar in
gesprek te brengen en hen zelf een
oplossing te laten bedenken.
Dit gesprek vindt plaats op een neutrale
locatie bij je in de buurt. Vanzelfsprekend
hebben bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.
Voor wie is buurtbemiddeling ?
Buurtbemiddeling is voor alle inwoners
van Laarbeek, die in een conflictsituatie
zitten of dreigen te komen.

Je kunt zelf contact opnemen met
Buurtbemiddeling. Het kan ook zijn dat je
wordt doorverwezen door de woningstichting, de politie, een maatschappelijk
werker of de gemeente.
Wanneer
kan
buurtbemiddeling
ingeschakeld worden ?
Je kunt buurtbemiddeling onder andere
inschakelen bij;
* geluidsoverlast,
* rommel of vuilnis van de buren,
* ruzie over erf afscheidingen,
* overhangende takken of struiken,
* overlast door kinderen of huisdieren,
* overlast door harde muziek,
* vernielingen,
* vreemde geuren,
* storende leefgewoonten,
* parkeerproblemen,
* pesterijen, enz. enz.
Wanneer kan je buurtbemiddeling NIET
inschakelen ?
Je kunt buurbemiddeling niet inschakelen
wanneer er sprake is van;
* mishandeling,
* drugs- of alcoholproblematiek,
* buitensporige agressie,
* conflicten binnen een familie,
* strafbare feiten,
* (juridische) conflicten tussen werkgever/
werknemer,
* conflicten met instanties.
Wie werken er mee aan het project
Buurtbemiddeling ?
Aan het project Buurtbemiddeling wordt
meegewerkt door de Woningstichting
Laarbeek, de LEV-Groep (het vroegere
Algemeen Maatschappelijk Werk), de
Gemeente Laarbeek, de Politie GemertLaarbeek en de Stichting Welzijn
Laarbeek.
Buurtbemiddeling inschakelen ?
Bel naar 0492-328800 en vraag naar
Buurtbemiddeling of stuur een e-mail naar
buurtbemiddeling@welzijnlaarbeek.nl
Dat was het voor deze keer,
Vriendelijke groet, John Geerts, uw
buurtbrigadier.

Bericht van: 50 jaar geleden
Jaarvergadering Volleybal
Als men de prestaties van onze plaatselijke volleybalvereniging zou afwegen
tegen het vergaderbezoek, dan zou ,men
zo zeggen dat het met de volleyballers
niet zo goed gaat. Maar dat geldt voor
meer sportbeoefenaars, want het
vergaderen zit hen niet in het bloed. Zo
waren vrijdagavond maar een handjevol
leden aanwezig om de jaarvergadering in
lunchroom “De Heindert” bij te wonen.
Op deze vergadering bleek dat de
vereniging momenteel ca. 50 leden telt.
Het jaarverslag van secretaris van den
Heuvel vermeldde diverse hoogtepunten
in het afgelopen jaar, zoals: het 1e
herenteam werd kampioen in de 1e klas,
het 2e herenteam eindigde in dezelfde
klasse als nummer 3. Het 1e damesteam eindigde in het afgelopen seizoen
met de teams van Mivoc (Mierlo) en
Sios I( Mierlo-Hout) eveneens als eerste,
maar moest in de beslissingswedstrijden
de eer afstaan aan Mivoc. In de promotiewedstrijden om 2 plaatsen in de
hoofdklasse eindigde het 1e herenteam
op de 4e plaats. De Aarlese volleyballers
wonnen de toernooien te Grave en
Winssem (bij Nijmegen).
Het kasverslag vermeldde een batig saldo
van rond zestig gulden. De kascommissie werd samengesteld uit de heren
J. Leenders, H. Koonings en Arn. v.d.
Ven. Het bestuur zal komend jaar
bestaan uit J. Beniers, voorzitter; Koen
v.d. Heuvel, secretaris; mej. Riet v.d.
Vorst, penningmeesteresse en als leden
mej. Nelly Strybosch en Jan Sanders.
Van voorzitter Beniers vernamen we het
volgende: de volleybalvereniging wordt
evenmin als de gymnastiekvereniging
terzijde gestaan en overkoepeld door een
hoofdbestuur, dat deze verenigingen doet
varen onder de Cialfo vlag. Beiden,
volleybal en gymnastiek zijn afzonderlijke
verenigingen, derhalve had het geen zin,
aldus nog steeds de voorzitter Beniers,
dit hoofdbestuur uit te nodigen. Een en
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ander naar aanleiding van de vraag uit de
vergadering waarom het hoofdbestuur
niet vertegenwoordigd was.
Over de competitie 1959 – 1960 werd
mededeling gedaan dat alle wedstrijden
van de afd. Helmond van de Ned,
Volleybalbond in een van de zalen van
het voormalige ziekenhuis te Helmond
gespeeld zullen worden. Deze competitie
welke in de periode okt. tot apr. gespeeld
wordt, zal op zaterdag gehouden worden.
De inning van de contributie zal ingaande
het nieuwe seizoen anders geregeld
worden. Deze zullen op de trainingsavonden afzonderlijk voor de heren,
dames en junioren geïnd worden, respectievelijk door Koen v.d. Heuvel en mej. v.d.
Vorst. De rondvraag had tot gevolg dat er
een keuzecommissie benoemd werd,
bestaande uit mej. Karin Schutters, Jan
Sanders en trainer Hein van Brug.
Wegen
De verbetering en verharding van de
verbindingsweg tussen de gemeente
Bakel c.a. en Aarle-Rixtel is opgedragen
aan het Aannemingsbedrijf De Oosthoek
n.v. te Uden voor de ingeschreven som
van f 258.130,00 . De lengte bedraagt 5
1/2 km. Aan de verharding van de wegen
Stiphout – Aarle-Rixtel en Croy – Grote
Overbrug, die is aangenomen door de
firma C.M. de Veer te Helmond, wordt
uiterlijk begin volgende week begonnen.
het voorbereidende werk als het
weghakken van bomen en houtgewas en
het maken en opschieten van bermsloten
is er aan voorafgegaan, zodat thans in
een minimum van tijd de koud asfaltweg
met als toplaag grind asfalt tot stand zal
komen. Wij hopen, en deze hoop is
gerechtvaardigd, dat deze winter Strijp en
Laag Strijp uit hun isolement zullen zijn
verlost, een omstandigheid welke door de
bewoners en degenen, die er krachtens
hun functie of beroep dagelijks moeten
komen, hogelijk zal worden gewaardeerd.
HELMONDSE COURANT September 1959

