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Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98

Aarle-Rixtel



POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.

BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700

Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)

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 - 16.30 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, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

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

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

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
DE ZORGBOOG KRUISWERK:  Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.

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

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

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 088-7891600

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. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag    4  september
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –  Dameskoor

Voorganger Pastoor Engels
Jan Engelen (1e j.get./par.)
Alphons Beune (par.)
Overleden ouders Manders - v. d. Bogaard (sterfd.vader)
Hanneke van Berlo (m.g.)
Jan Verbakel (verj.)
Jan van Griensven (buurt)
Marie-José van de Graef – Verberne
Riek en Paulus van de Graef – Fleskens en Huub
Nel van Lierop
Piet van der Velden (sterfdag)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  5 september –  23ste Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor (Gregoriaans)

Voorganger Pastoor Engels
Sien Nooijen (fund.)
Miet Verhoeven
Anneke Verbakel – van Dommelen
Martina Aarts – van der Leemputten (par.)
Bas van de Kerkhoff (par.)
Joke Smits
Annie van Mierlo- van Doren (verj./par.)
Jo Oude Wolbers (par.)
Kees Verschure (par.)
Bijzondere intentie

Woensdag 8 september – Feest: Maria Geboorte
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 11 september t/m vrijdag  17 september

Zaterdag 11 september
14.00-17.00 Kerk – Nationale orgeldag
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang - kindernevendienst.

Voorganger Pastor Engels
Riet van der Aa (par.)
Johanna Bekx
Betsie van der Sanden – van Kaathoven (verj./j.get.)

Week van zaterdag  4 september t/m vrijdag 10 september
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Zondag 12 september – 24e   Zondag door het jaar – Kruisverheffing (14 sept.)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Voorganger Pastoor Engels
Overleden ouders Beekmans – v. d. Berg (verj. moeder/fund.)
Riek Sneijers en ouders (fund.)
Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
Overleden ouders  Jansen – Bens en dochter Antonette
Overleden ouders Loomans – Noijen
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en zoon Herman
Tot welzijn van de parochie

Woensdag  15 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

OVERLEDEN
Harrie Sloots, Zorgcentrum Mariëngaarde, 90 jaar.
Frans Martens, Spechtstraat 5, 73 jaar.
Jan Timmers, Haffmanstraat 9, 76 jaar.
Hein Vogels, De Zitter 22, 81 jaar

Nationale Orgeldag
Zaterdag 11 september is de Nationale orgeldag.
Van 14.00 uur tot 17.00 uur vindt er een demonstratie plaats van het Smits-orgel.
Welkom!

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 14 september a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als voorbereiding op de
gemeenschappelijke doopviering van 26 september a.s. Voor deze avond en voor
de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel.
381215.

Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten.
Wilt u op Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Pastor Deli kunt u persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van
10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de
pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen.
ATTENTIE: Op vrijdag 3, 10 en 17 september vervallen de spreekuren van Pastor Deli.
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.
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D a n k b e t u i g i n g

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
alle medeleven in welke vorm dan ook, tijdens de avondwake
en uitvaartdienst van onze vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

Harrie Sloots

Kinderen,
Klein- en achterkleinkinderen

Pagina 9VVVVVanuit de Pastorie

Kort woordje van Pastor M. Deli

Beste vrienden,
Wegens tijdsgebrek kan deze keer maar
een heel kort woordje schrijven.

Kersmisdagen ‘Rood’ en ‘Blauw’
Zoals gewoonlijk was het tijdens de
kermisdagen weer gezellig druk in Aarle.
Kermismaandag was bij de Rode Schut
koninklijk getint. Op het gildeterrein aan
de waterkant waren er negen ervaren
scherpschutters om het koningschap
aan ’t schieten. Het ging er spannend
aan toe. Uiteindelijk was het Ronald de
Jong die de stoffelijke resten van de
mooie vogel aan diggelen schoot en de
nieuwe koning van het Gilde werd. Van
harte Proficiat koning Ronald!  Maar
ook op dinsdag, bij de Blauwe Schut,
hing er een goede sfeer. Ook daar was
het goed toeven achter het koekskes-

fabriek.
Ik dank beide gilden voor hun gastvrijheid
en de gezelligheid.

Opnieuw onder het mes
Eind juli werd er een scan genomen van
m’n rechterknie. En het resultaat was
niet direct om te juichen.
Meniscusscheur, en volgens de
specialist is die nog groter dan die
scheur van 6 maanden geleden in de
linkerknie. Op 24 september moet ik
terug onder het mes. De krukken van de
ziekenkas zullen nog een tijdje van pas
komen. Gelukkig ben ik toen niet op
mijne kop gevallen. Enfin, het zij nu
eenmaal zo. Vóór Kerstmis hoop ik in
ieder geval krukvrij te zijn.

Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

D A N K B E T U I G I N G

Voor, tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis,
heb ik heel veel hartverwarmende en steun betuigende reacties gehad.
Voor die blijken van belangstelling, wil ik iedereen hartelijk danken.
Rini Daniëls



Pagina 10

www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl



Pagina 11BBBBBericht van:

TONEELCLUB THEATRALE
VRAAGT MANNEN

Over enkele weken wil Theatrale
beginnen met het instuderen  van een
nieuw toneelstuk, een blijspel voor 4
dames en 4 heren. Maar er is een
probleem, want er zijn momenteel maar 2
mannen die een rol op zich kunnen
nemen. Een van de mannenrollen zou
herschreven kunnen worden voor een
vrouw. Er moet dus minstens één man
bij komen om het stuk te kunnen
opvoeren in het voorjaar van 2011. Welke
man(nen) wil(len)  er mee toneelspelen in
Aarle-Rixtel ?  Als er vrouwen zijn die
graag willen toneelspelen, mogen ze zich
natuurlijk ook aanmelden, want ook
vrouwen zijn van harte welkom, maar we
kunnen niet garanderen dat ze nu al
meteen een rol krijgen .
We komen tot nu toe steeds bij elkaar
voor de repetities op dinsdagmiddag van
14.00  tot 16.30 in de toneelzaal van De
Dreef. Wij doen dit onder leiding van een
ervaren, deskundige regisseuse die een
opleiding “regie voor amateurtoneel” heeft
gevolgd.
Heb je interesse, bel dan naar Ad van
Dooren (0492) 381696, mobiel
0616217227 of stuur een e-mailbericht
naar: adgonvandooren@onsmail.nl

Smits-orgel Aarle-Rixtel
Nationale Orgeldag 2010

Traditiegetrouw wordt op de zaterdag van
Open Monumentendag (thema: De
smaak van de 19de eeuw) tevens de
Nationale Orgeldag gevierd. Het is dit
jaar voor de negende maal in successie
dat dit evenement in het gehele land
wordt georganiseerd. Deze Nationale
Orgeldag vindt dit jaar plaats op zaterdag
11 september. Het prachtige Smits-orgel
(in 1854 gebouwd) in de kerk van Onze
Lieve Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel
kan dan worden bekeken, bespeeld en
beluisterd. Een aangename en wellui-
dende kennismaking!!
Van 14.00 uur tot 17.00 uur is er voor wie
dat wenst (jong en oud) gelegenheid
kennis te maken met het Smits-orgel (via
de trap naar boven!). De organist van de

M O.V.
Missie zending kalender 2011.

De Missie zending kalender 2011 met als
thema “Reiken naar licht”is weer uit. In
dertien kunstwerken staan milieu en
samenleving in Afrika centraal. De kunst-
werken zijn gemaakt door de nigeriaanse
kunstenaar Tony Nwachukwu. Eerder
maakte hij ook het prachtige hongerdoek
over het behoud van de schepping,Met de
situatie in zijn eigen geboorte land is het
droevig gesteld. Het land is rijk aan olie.
maar kampt niettemin met grote
armoede. Wilt u helpen? Door de
aanschaf van deze prachtige kalender
voor   8.00 hebt u een mooi kunstwerk
aan de muur en u helpt een arm volk in
Afrika. Graag kom ik bij u langs. U kunt
ook bestellen bij Zr. Vera Schoenmakers,
Dorpsstraat 7 Aarle-Rixtel Tel.381706
Voor uw medewerking zeg ik bij voorbaat
heel hartelijk dank. Zuster.R Vera.

€

kerk, Rob Rassaerts, geeft tekst en uit-
leg en demonstreert de mogelijkheden/de
eigenschappen van dit monumentale
instrument. Van harte welkom!!
Voor de liefhebbers: op zaterdag, 19
september, geeft Piet J. Groenendijk
(Breugel) om 15.00 uur een orgelconcert
in bovengenoemde kerk.

KKKKKlokje

Te huur:
Garagebox te huur midden in de
Dorpsstraat. Tel: 06.10.54.64.69.



Pagina 12



Pagina 13BBBBBericht van:

GGD Brabant-Zuidoost besteedt in
samenwerking met de lokale gezond-
heidswijzers  in de maand september
aandacht aan

Depressies

Iedereen voelt zich wel eens lusteloos of
neerslachtig. Het kunnen heel  normale
gevoelens zijn, passend bij tegenvallers
of problemen in het leven, die iedereen
heeft. Als men zich na langere tijd  niet
over gevoelens van ernstige somberheid
heen kan zetten, spreken we van een
depressie. Een depressie is een ziekte,
die veel voorkomt. Zowel oudere als
jongere mensen kunnen er last van
hebben.
Verschijnselen van een depressie
· somberheid en lusteloosheid
· aandachts- en concentratiestoornissen
· zelfverwijt en schuldgevoelens
· gedachten aan de dood en/of

zelfdoding
· angsten en fobieën
· vermoeidheid en slaapproblemen
Achtergronden van depressies
Biologische oorzaken
De kans om een depressie te krijgen is
voor een deel erfelijk bepaald.

Maar ook hormonen, medicijnen, alcohol
en drugs kunnen een depressie in de
hand werken.
Psychische oorzaken
Persoonlijke eigenschappen zoals een
gebrekkig vermogen om problemen op te
lossen, verdriet te verwerken of steun te
vragen, kunnen van invloed zijn.
Sociale oorzaken
Negatieve gebeurtenissen, zoals huwe-
lijksproblemen, ziekte of dood van de
partner, spanningen op het werk, kunnen
een aanleiding zijn.
Behandeling van een depressie
De depressie hoort tot de goed behandel-
bare psychische ziekten. Verreweg het
grootste deel van de behandelingen bij
depressies heeft een gunstig effect.
Gebleken is dat een gecombineerde
behandeling bestaande uit het geven van
medicijnen en ondersteunende gesprek-
ken of psychotherapie de beste resul-
taten geeft.
Meer informatie nodig?
Meer  informatie over dit onderwerp op
www.ggdbzo.nl of tel. 0880031244
Folders en internetadressen kunt u gratis
ophalen bij:
Bibliotheek Beek en Donk, Otterweg 31
WMO servicepunt Aarle-Rixtel, Lieshout
en Mariahout.

administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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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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Grootste collecte ooit blijft nodig

KWF start collecteweek op 6 september
Aarle-Rixtel, 30 augustus 2010. Op
maandag 6 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 61 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. Weten-
schappelijk 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 collec-
tant van KWF Kankerbestrijding komt in
de week van maandag 6 t/ m 11
september 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.

KWF Kankerbestrijding zoekt
collectanten
Iedereen kan iets doen tegen kanker.
Bijvoorbeeld, door een paar uur te gaan
collecteren in de collecteweek van KWF
Kankerbestrijding. Met het geld dat onze
collectanten ophalen, kunnen we meer
wetenschappelijk onderzoek mogelijk
maken. Onderzoek waarmee betere en
minder ingrijpende behandelingen ont-
wikkeld kunnen worden. De collecte
wordt dit jaar gehouden van 6 t/m 11
september. Wie zich als collectant wil
inzetten of meer informatie wil over
collecteren, kan bellen naar Jeanne
Beekmans, De zes gehuchten 12, tel:
382456. Meer informatie staat ook op
www.kwfkankerbestrijding.nl

De jaarmarkt is al weer enige tijd gele-
den. Het bestuur en de medewerksters
van de Zonnebloem Aarle-Rixtel willen
graag onze donateurs en de kopers van
de lootjes hartelijk danken voor hun
geweldige steun die wij mochten
ontvangen. De opbrengst is dit jaar bij-
zonder goed. Met de opbrengst van de
collecte, de jaarmarkt en de loten ver-
koop van de Nationale vereniging kunnen
wij onze gasten diverse ontspannings-
middagen, een reisje, een boottocht
aanbieden. Met de loten van de Nationale
vereniging worden tevens de vakanties
van de gasten mede mogelijk gemaakt.
Ook dit jaar zullen we op diverse plaatsen
deze loten te koop aanbieden. Uw steun
stimuleert onze medewerksters om met
hun werk door te gaan. Nogmaals
hartelijk dank. Het bestuur van de
Zonnebloem Aarle-Rixtel.
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Nog enkele cursusplaatsen voor
verenigingen en
vrijwilligersorganisaties

Op 30 september en 7 oktober wordt in
het Ontmoetingscentrum Beek en Donk
de training ‘Maak de vereniging beter
bekend (effectief communiceren extern)’
gehouden voor Laarbeekse verenigingen
en vrijwilligersorganisaties. De training
bestaat uit 2 bijeenkomsten.
Deelnemers gaan concreet aan de slag
met het maken van een goed plan om de
eigen organisatie meer naar buiten te
laten treden. Met een goed plan kan de
achterban beter worden bereikt, verbeter
je het imago van de organisatie en ken je
de diverse middelen om je organisatie
meer bekendheid te geven.
De bijeenkomsten zijn interactief van
opzet. Theorie en praktijk zijn aan elkaar
verbonden. De trainer is tijdens de
training beschikbaar per mail voor
eenvoudige ondersteuning.
Voor deze training zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Deelname is
gratis. Heb je als vereniging of als vrijwil-
ligersorganisatie belangstelling, neem
dan contact op met:
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
Otterweg 29
5741 BC Beek en Donk
Emailadres:
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl

Maaltijdvoorziening aan huis
Stichting Welzijn Ouderen Laarbeek
bezorgt wekelijks, vooraf bestelde
maaltijden, aan huis. In Aarle-Rixtel
worden de maaltijden op woensdag-
morgen bezorgd en op dit moment zijn er
22 deelnemers.
Er vindt vooraf een gesprek plaats waarin

u uitleg krijgt over hoe de maaltijd-
voorziening werkt. Ook wordt u een
handleiding aangereikt. Er wordt rekening
gehouden met diëten en het niet kunnen
of mogen nuttigen van bepaalde
voedingscomponenten. Wanneer u in
aanmerking wilt komen voor het in-
komensafhankelijk tarief, dient u tijdens
het indicatiegesprek inzage te bieden in
uw inkomensgegevens. De maximale
prijs die u voor een volledige maaltijd
(soep, hoofdgerecht en nagerecht)
betaalt is € 6,68 (prijspeil mei 2010).
Indien u de maaltijden eens gewoon wilt
proberen dan kunt u voor € 10,00 vier
proefmaaltijden bestellen.
Aanmelding en meer informatie 0492-
328800 of stichting@welzijnlaarbeek.nl

Vilt in Aarle-Rixtel

In Bibliotheek Aarle-Rixtel zijn tijdens de
openingstijden tot eind september vilten
objecten en kunstvoorwerken te zien van
Erica Nies uit Boerdonk.
Erica Nies kwam in aanraking met de
techniek toen ze tijdens de opleiding voor
bloemist een les in vilten kreeg. Ze is
daarna enthousiast met de techniek aan
de slag gegaan en heeft er inmiddels
meer dan haar hobby van gemaakt. Voor
al haar objecten gebruikt ze hoofdzakelijk
merinowol. Deze wolsoort heeft de fijnste
vezel en werkt daarom het prettigst.
Soms wordt er ook zijde in verwerkt.
Erica maakt decoratieve objecten en
gebruiksvoorwerpen. Alles wordt in z’n
geheel gevilt. Van een gevoerde tas bijv.
is alleen de rits en het hengsel met naald
en draad vastgezet.
Erica geeft ook workshops en cursussen.
Meer informatie hierover vindt u op
www.greenarterica.nl.
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GGZ start cursus voor partners en
familieleden
Psychische problemen in de
familie
De GGZ Oost Brabant organiseert in het
najaar de cursus Psychische problemen
in de familie. De cursus is bedoeld voor
naastbetrokkenen van mensen met
psychische problemen. Leven met
iemand met psychische problemen kan
zwaar zijn. Iedereen die dit meemaakt
kan meepraten over de machteloosheid,
de conflicten, de overbelasting en de
eenzaamheid die dit met zich mee kan
brengen. Voor degene zelf èn voor
naastbetrokkenen levert dat veel span-
ning op. Veel naastbetrokkenen weten
niet meer hoe ze het beste kunnen
reageren.
Anders leren reageren
Herkent u uw eigen situatie in deze
omschrijving? Dan kunt u baat hebben bij
de cursus Psychische problemen in de
familie. In deze cursus leert u over de
achtergrond van de problemen en oefent
u met andere manieren van reageren. Het
doel is dat u zich minder belast gaat
voelen. We weten uit ervaring dat anders
reageren vaak ook een positieve invloed
heeft op het gedrag van degene met de
psychiatrische problemen.
Kennismakingsgesprek
Iedereen die de cursus Psychische
problemen in de familie wil volgen krijgt
eerst een kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek wordt samen met u
bekeken of de cursus bij u past. Tevens
kunt u uw vragen stellen en krijgt u
aanvullende informatie.
Praktisch
De cursus bestaat uit tien bijeen-
komsten, kost 35 euro en start in het
najaar in Helmond (op dinsdagochtend)
Aanmelding en meer informatie

Neem voor meer informatie en/of
aanmelding contact op met de afdeling
Preventie van GGZ Oost Brabant,
telefoon 0413 – 298 000 (dinsdag tot en
met vrijdag van 9 tot 12 uur), e-mail
preventie@ggzoostbrabant.nl.

Kinderprogramma tijdens Jazz in
Catstown op zondag 5 september

Het laatste weekend van de vakantie is er
weer feest in de stad. Zaterdag 4
september begint immers Jazz in
Catstown en zoals jullie weten is er op
zondagmiddag altijd een jeugdprogramma
tijdens het festival. Ook dit jaar. Op de
kop van de Helmondse Markt begint
zondag 5 september om 13.00 uur een
interactieve kindervoorstelling van
“Kindertheater Vanillewijs”. Swingen
tot je er bij neervalt, dat is het motto van
Kindertheater Vanillewijs. En swingend is
de muziek van Vanillewijs zeker. Allerlei
muziekgenres passeren tijdens de
optredens de revue: van jazz, salsa,
blues en reggae tot tango en pop.
Gecombineerd met eigenwijze teksten
over dansende pissebedden, een buur-
meisje dat alleen maar friet met choco-
lademousse eet, een heel vies mannetje
en nog veel meer. Vanillewijs biedt jullie
wat volwassenen zichzelf ook toewen-
sen: goede muziek. Het muziekgezel-
schap weet immers hoe prettig het is om
als ouder mee te luisteren naar
kindermuziek van hoge kwaliteit. De
nummers van Vanillewijs zijn daarom
verre van kinderachtig. Of je nu vier bent
of veertig, bij Vanillewijs kun je bijna niet
anders dan meezingen en -dansen.
Kindermuziek van de bovenste plank!
Het belooft een vrolijk feest te worden en
wat het helemaal bijzonder maakt: de
toegang is helemaal gratis! Zorg daarom
dat je er bij bent en neem vooral ook je
vader en moeder mee want op de
terrassen smaakt een zomers drankje
het beste bij een vrolijk stukje muziek.
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Koningsschieten
Sint Margaretha.
Met een uitbundige schreeuw en een
flinke sprong in de lucht besefte Ronald
de  Jong maandagmiddag omstreeks half
vijf dat hij zojuist het koningschap van het
Sint Margaretha-gilde had verworven.
Even kon je ongeloof en twijfel in zijn
ogen zien maar dat moment duurde maar
heel kort, hij had de vogel neergehaald
en reglementair kon hij aanspraak maken
op de felbegeerde titel. Niet minder dan
acht gildebroeders streden maandag-
middag met hem mee in de bekende
ambiance van het gildeterrein aan de
Havenweg. Kermismaandag,  Aarlese
gezelligheid, buurten met bekenden na
de vakantie, daar komen de mensen
traditiegetrouw in grote getale op af. En
dat was maandagmiddag ook weer het
geval.
Na de gebruikelijke plichtplegingen rond
het driejaarlijkse koningsschieten was er
een moment van afscheid nemen van de
tot dan toe heersende koning Henk
Althuizen. Hoofdman Theo de Jong be-
dankte de aftredende koning uitvoerig en
wenste toen nog nietsvermoedend alle

koningskandidaten veel succes.
De kwaliteit van de vogel is elk jaar weer
een hoofdstuk apart en onderwerp van
discussie, te zacht of te hard, valt hij al
na het tiende schot of moeten we er een
paar honderd kogels tegenaan laten
kletsen. Het fraai uitgedoste exemplaar,
dit jaar verzorgd door Geert van Ganzen-
winkel en hoofdman de Jong, bleek niet
van het knoertharde soort maar liet zich
gewillig na het 35ste schot naar beneden
vallen.
De eerste schoten werden traditiegetrouw
gelost door het kerkelijke en wereldlijke
gezag, in de personen van pastor Michiel
Deli en wethouder Frans van Zeeland, als
waarnemer van de waarnemend burge-
meester van Laarbeek.
Ronald de Jong, 29 jaar, al 21 jaar lid van
het gilde en zoon van hoofdman Theo de
Jong Mz, was heel gelukkig met zijn
koningschap. Hij gaat de boeken in als
de koning die zal regeren tijdens het
600·jarig bestaan van het Gilde Sint
Margaretha, welke jubileum in 2011 zal
worden gevierd.Hij is niet de jongste
koning bij het gilde want dat was in het
verleden Harrie van Ganzenwinkel die
destijds met 19 jaar die eer had. Opval-
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lend detail was wel dat de aftredende
koning Henk Althuizen eveneens tamboer
van het gilde is. Teleurstelling was er
vooral bij gildebroeder Harrie van Ganzen-
winkel die voor de tweede keer in zijn
leven het koningschap aan zijn neus
voorbij zag gaan omdat Ronald hem te
vlug af was.
De nieuwe koning werd namens het gilde
gefeliciteerd door hoofdman en vader
Theo de Jong, die zichtbaar trots zijn
zoon een fijne regeerperiode toewenste.
Hij memoreerde in zijn toespraak nog
heel fijntjes dat hij het alle andere
kandidaten ook van harte gegund had. De
nieuwe koning mocht daarna een
vendelgroet van het gilde in ontvangst
nemen. Daarna was er gelegenheid de
nieuwe koning en zijn levenspartner
Corina te feliciteren en kon het speciale
rode koningsbier worden geschonken.
Het bleef nog tot in de late uren gezellig
aan de Havenweg
J.W.P.

Harmonie De Goede Hoop

Vriendenactie
harmonie De Goede Hoop
Vanaf maandag 30 augustus.

Met de opening van de kermis is voor
harmonie De Goede Hoop het nieuwe
seizoen weer van start gegaan. Met
voldoening blikken we terug op het eerste
halfjaar, dat begon met een druk bezocht
nieuwjaarsconcert, waar het mooie
muzikale niveau mede bepaald werd door
de optredende solisten. Het seizoen werd
afgesloten op dinsdag 13 juli jl. met een
sfeervol zomeravondconcert nabij het
kerkplein, waarbij dankzij het mooie weer
vele bezoekers aanwezig waren. Tijdens
het Pinksterweekeinde is door de harmo-
nie de zaterdag muzikaal ingevuld in de
grote tent van het Klokkendorper Muziek-
festival, de avond in samenwerking met
big band Sonic Blast en zangeres Ingrid

Zeegers. Hoogtepunt op deze dag was
het optreden van 300 leerlingen van de
Aarlese basisscholen, die met toedoen
van de harmonie drie maanden lang een
wekelijkse muziekles op school hebben
gehad, met als resultaat een geweldige
muzikale happening op deze zaterdag-
middag.  Zowel aan dit project met de
jeugd als aan de totale jeugdopleiding
wordt door de harmonie veel aandacht
besteed. Dit brengt uiteraard veel kosten
met zich mee. Daarom zal de opbrengst
van komende vriendenactie besteed
worden aan de jeugdopleiding. In week
35, vanaf maandag 30 augustus zullen
onze leden bij u aan de deur komen voor
een bijdrage. Elk bedrag is welkom en
wij danken u bij voorbaat voor uw gift.
Onze leden zijn te herkennen aan hun
uniform en/of het oranje-zwarte zakje.
Mocht u door omstandigheden onze
leden gemist hebben, dan stellen wij het
zeer op prijs als u uw bijdrage wilt storten
op onze rekening  1014.01.221 t.n.v.
harmonie De Goede Hoop onder
vermelding van Jeugdopleiding.
Het bestuur.

Collecterooster augustus
september 2010

29 augustus t/m 4 september:
Harmonie de Goede Hoop in Aarle-Rixtel
5 september t/m 11 september:
Stichting KWF Kankerbestrijding
12 september t/m 18 september:
Stichting Prinses Beatrix Fonds
19 september t/m 25 september:
Nierstichting Nederland
26 september t/m 2 oktober:
Stichting Fonds verstandelijk
gehandicapten

www.gemeenschapsblad.nl



Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

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

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.
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Zelf kiezen waar
u wilt trouwen
Trouwen op locatie in Laarbeek

LAARBEEK - Trouwen is voor iedereen
een bijzondere gebeurtenis. Steeds meer
bruidsparen willen op een speciale
manier invulling geven aan hun trouwdag.
Bijvoorbeeld door elkaar het jawoord te
geven op een plek die heel speciaal voor
hen is. De gemeente Laarbeek helpt
bruidsparen graag om er een persoonlijke
en onvergetelijke dag van te maken.
Daarom wordt het ook in Laarbeek
mogelijk om te trouwen op een locatie
naar eigen keuze. Niet alleen paren uit
Laarbeek, maar ook paren van buiten de
gemeente zijn van harte welkom.
Wanneer kunt u trouwen?
In Laarbeek kunt u op iedere gewenste
dag trouwen (ook op zondag), behalve op
erkende feestdagen. Op maandag tot en
met vrijdag kunt u trouwen vanaf 9.00 tot
20.00 uur (aanvangstijd). Op zaterdag en
zondag is dit mogelijk van 9.00 tot 16.00
uur (aanvangstijd).
Trouwlocaties
Laarbeek heeft drie ‘vaste’ trouwlocaties:
het gemeentehuis en het Oude Raadhuis
in Beek en Donk en de Couwenbergh in
Aarle-Rixtel. Voor deze locaties geldt een
vast tarief. Een overzicht van deze kosten
vindt u op www.laarbeek.nl > wonen en
leven > trouwen in Laarbeek. Naast de
vaste locaties is het vanaf nu dus ook
mogelijk om op een door u gewenste
locatie te trouwen. Er zijn echter wel een
aantal voorwaarden: zo moet de locatie
veilig en toegankelijk zijn voor iedereen.
Het daadwerkelijke trouwen dient onder
een (tijdelijk) dak plaats te vinden. Ook is
het niet toegestaan om een wettelijk
huwelijk te voltrekken op een ‘kerkelijke’
locatie en mag de locatie niet in strijd zijn
met de goede zeden en wat
maatschappelijk aanvaardbaar is.

Kosten
Wanneer u graag op locatie wilt trouwen,
zijn daar extra kosten aan verbonden.
Afhankelijk van de dag en het tijdstip
betaalt u een toeslag bovenop de tarieven
voor de vaste locaties. Een overzicht van
alle kosten vindt u op www.laarbeek.nl >
wonen en leven > trouwen in Laarbeek.
Meer informatie
De wijziging met betrekking tot trouwen
in Laarbeek gelden uiteraard ook voor
partnerschapregistratie. Voor meer
informatie over trouwen in Laarbeek, kunt
u kijken op www.laarbeek.nl > wonen en
leven > trouwen in Laarbeek. Ook kunt u
onze trouwfolder afhalen in het
gemeentehuis Laarbeek in Beek en
Donk.

Vrijwilligers aan het woord
Trots op brandweervak én de
nieuwe post

LAARBEEK - Dat de Laarbeekse brand-
weer beschikt over 55 vrijwilligers is iets
waar de samenleving trots op én
dankbaar voor mag zijn. Deze mannen en
vrouwen zetten zich belangeloos in voor
de veiligheid in onze samenleving.
Achter deze mensen gaat een berg
enthousiasme schuil. Wat maakt het
brandweerwerk de tijd en inzet waard?
En hoe blij zijn ze met hun nieuwe
brandweerpost?
Laarbeek is sinds kort twee nieuwe
brandweervrouwen rijk. Esther van der
Linden en Bregje Rooijakkers, beiden van
de post Beek en Donk, hebben hun
opleiding afgerond. Ze werken allebei in
het ziekenhuis. Daar werden ze door een
cursus bedrijfshulpverlening zo enthou-
siast, dat ze besloten het brandweervak
te gaan leren. ‘Voordat ik in het zieken-
huis werkte, zat ik bij de marechaussee’,
verklaart Esther haar achtergrond. Ze
loopt nu een jaar mee bij de brandweer
en heeft haar weg al aardig gevonden. De
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combinatie gezin, werken én een pieper
komt volgens haar wel goed. ‘Het is even
wennen, vooral in een ‘vrouwpositie’
binnen het gezin. Maar dat gaan we wel
leren.’ Gezond jaloers op de nieuwe
brandweerpost is ze wel. ‘Het staat op de
verkeerde plek’, lacht ze.
Bregje Rooijakkers heeft in juni de
eenjarige dagopleiding ‘Brandwacht
eerste klasse’ afgerond. Als stagiaire
heeft ze al wat ervaring in de uitruk
opgedaan. ‘Ik heb al een beetje kunnen
wennen aan het adrenalinegevoel’. Net
als Esther heeft ook Bregje twee op-
groeiende kinderen. Ze werkt onregel-
matige diensten in het ziekenhuis.
‘Onregelmatig werken is een voordeel
voor de inzetbaarheid bij de brandweer, ik
ben doordeweeks vaak overdag
beschikbaar. Ik vind de brandweer echt
een uitdaging en je draagt iets bij. Je zet
je in voor de burger’.
Vrijwillige brandweerlieden Hans van Dam
en Jos Meulenbroeks draaien al wat
langer in het vak mee. Ze begonnen
tegelijk en zijn nu zo’n 24 jaar vrijwilliger
bij de post Lieshout.
Trots laat Hans de nieuwe brandweerpost
zien. Vanuit de vroegere bedrijfsbrand-
weer was hij deels al opgeleid en kende
hij het vak voordat hij vrijwilliger werd. ‘Ik
doe het nog steeds met plezier en
misschien zelfs wel met steeds meer
plezier. Je ontwikkelt je gedurende de
jaren, dat maakt het alleen maar leuker.
Tijden zijn veranderd en je moet bijblijven
in vakbekwaamheid. En nu hebben we
deze mooie nieuwe kazerne, we kunnen
hier met zestig mensen vooruit. We
mogen er echt trots op zijn. Je ziet maar
weinig zo mooie kazernes in de
omgeving’.
Jos Meulenbroeks zegt over de nieuwe
brandweerpost: ‘Voor je werk als brand-
weerman maakt een nieuw gebouw
weinig verschil. Groot verschil is wel dat
nu alles goed geregeld is, alle faciliteiten
er zijn en dat alles mooi bij elkaar zit in

Waarschuwing acquisitie
advertenties

LAARBEEK – De afgelopen weken
ontvingen wij diverse meldingen van
bedrijven en verenigingen dat zij benaderd
zijn voor advertenties of vermeldingen in
diverse gidsen. Deze bedrijven claimen
de gemeentegids uit te brengen en soms
ook namens de gemeente Laarbeek te
werken. Dit zijn veelal telefoontjes en
facturen die erg dominerend overkomen.
Op dit moment is er slechts één bedrijf
namens de gemeente bezig met de
productie van de gemeentegids 2011 en
dat is City & Tourist Promotions / Lokaal
Totaal (CTP). Dit bedrijf is de producent
van de enige gemeentegids die in
samenwerking met de gemeente Laar-
beek wordt uitgebracht. Als u een bezoek
of e-mail van deze organisatie heeft
gekregen is dat met medeweten van de
gemeente Laarbeek. De afgelopen week
zijn er door CTP ook brieven verzonden
om gegevens te controleren, deze zijn op
het briefpapier van de gemeente
Laarbeek verzonden.
Neem bij twijfel contact op
Als u twijfels of opmerkingen heeft naar
aanleiding van contact met een bedrijf dat
zegt de gemeentegids te produceren,
kunt u contact opnemen met City &
Tourist Promotions / Lokaal Totaal via e-
mail az@lokaaltotaal.nl. Of u kunt
contact opnemen met Margriet Swinkels
van de gemeente Laarbeek, telefoon-
nummer 0492 469 758 of e-mail
margriet.swinkels@laarbeek.nl.

een prachtig pand’. Meelopen als
stagiaire in de uitruk was er in zijn
begintijd niet bij. ‘Een dag na de opleiding
kreeg je een pieper en dan begon je
gewoon. Wat dat betreft zijn opleidingen
erg verbeterd’. 24 jaar als vrijwilliger
werken ziet hij niet als een
tijdsinvestering. ‘Het is mijn hobby. Een
hele bijzondere hobby’.
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De Meikever

De brug van Ale, episode 24. Goed idee
van Laarbeek om de Donkse brug te
schenken aan de stad Helmond. Een
goed idee verdient navolging. ik stel dus
voor om de burg van Ale voorgoed te
schenken aan Helmond. Mogelijk willen
ze wel ruilen tegen de 6 miljoen die ze
van Den Haag hebben gekregen om  sluis
7 op te knappen  want dat is niet meer
nodig. Van die 6 miljoen metselen we
dan naar Helmonds voorbeeld een mooie
lage stenen brug zodat we tot in lengte
der dagen ongehinderd de knaal over
kunnen. Voor de zekerheid leggen we bij
de rooi schut nog zo’n mooie lage
gemetselde brug, want dan kun  je  na
het koningsschieten gewoon rechtdoor
oversteken en hoef je niet,  zoals J.D. uit
A.  , met je fiets naar de andere kant te
zwemmen… Hij is bij deze recordpoging
gelukkig niet gewond maar wel nuchter
geraakt. Tot zover, wordt vervolgd.
Ben ik onlangs met een grote zak slak-
kenkorrels naar het grasveld van het O.L.
Vrouweplein getogen omdat daar  een
grote witte slak gesignaleerd was. Ik geef
onmiddellijk toe, niet echt diervriendelijk,
maar je moet toch wat om je zomer-
koninkjes tegen  deze monsters te
beschermen. Het bleek gelukkig toch
geheel iets anders te zijn, goed inge-
lichte bronnen meldden onlangs dat het
een monument ter nagedachtenis aan de
tsunami was. Ik waag dat te betwijfelen.
Ik heb lange tijd staan te kijken  maar ik
ben er nog niet uit.
Op een prachtige zondagmorgen in juli
hoorde ik langs de Kasteelweg een
bekend geluid dat ik sinds jaren niet
meer gehoord had.  Hij zat in de boom-
kruin en  liet zich jammer genoeg niet
zien, maar het fluiten was onmiskenbaar
dat van een wielewaal. Toch leuk en later
hoorde ik van insiders dat hij in die

omgeving al geruime tijd gesignaleerd
werd. Ik moest even denken aan het lied
van Boel Nölle. Heurde gij de wielewaal,
in de bosjes langs ’t knaal. Hij is er dus
nog, onze geel-zwarte rakker.
Begin augustus werd ik  aangenaam
verrast door een prachtige collectie pad-
denstoelen  in een populierenbos aan de
Overbrug. Een fraaie verzameling van de
grote parasolzwam, te herkennen aan
zijn opvallende kroontje rond de steel .
Van boven zijn het net zacht gebruinde
pannenkoeken. Ze hebben niet lang het
landschap gesierd want ze zijn eetbaar
en weten de echte zoekers. De restanten
lagen later op het fietspad richting Hel-
mond, de gele parasolzwam is trouwens
wel giftig dat U het maar weet .Van een
trouwe lezeres kreeg ik een filmpje te
zien dat ze zelf in de achtertuin had
gemaakt toen daar een grote vreemde
vogel op de trampoline was geland. Al
snel vlogen zwarte veertjes in het rond en
bleek dat de vogel die ochtend een
zwarte merel op zijn  menu had staan.
De hongerlijder bleek een havik te zijn.
Het is bekend dat deze roofvogel geen
enkel  probleem heeft om tussen de
huizen door op mussen en andere kleine
vogels te jagen. Het bewijs was geleverd.
De zondagochtenden op Croij bleken
deze zomer voor de natuurliefhebber zeer
de moeite waard te zijn. Het lukte mij in
de vroege uurtjes een jonge vos te
spotten die op zijn gemak  midden in een
weiland zat op te drogen. In een opwelling
bootste ik het geluid van een dier in nood
na en tot mijn verbazing kwam de vos
poolshoogte nemen en kon ik hem filmen
tot op een paar meter afstand. Waar-
schijnlijk had ik toch de verkeerde after-
shave op want hij vertrouwde het toch niet
helemaal en koos het hazepad richting
struikgewas. Het filmpje is gelukt en
voor het nageslacht vastgelegd.
De tip van de week om wespenoverlast
tegen te gaan. Hang een namaak-
wespennest onder het afdak en ze
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Jazz in Catstown is op
zoek naar Jazz-Talent

In samenwerking met “Wim Beeren Jazz
Society” organiseert stichting Jazz in
Catstown op zondagmiddag een jamses-
sie op het binnenpodium bij café
Zeezicht, Steenweg 4 in Helmond. Heb je
muzikaal talent en zin om samen met
andere muzikanten enthousiast deel te
nemen aan deze jamsessie kun je je
inschrijven via email:
info@wimbeerenjazzsociety.nl.
Wim Beeren Jazz Society biedt elke 2de
en 4de woensdag van de maand een
podium voor jazzbands, jamsessions,
muzikanten en publiek in café Van
Bracht in Aarle-Rixtel. Op uitnodiging van
Jazz in Catstown organiseren ze hun
befaamde jamsession eenmalig bij
Zeezicht, waarbij muzikanten van harte
welkom zijn om het podium te betreden.
Een vaste backline van piano, bas en
drums zorgt voor de begeleiding van deze
jamsession. Tevens zullen ook profes-
sionele muzikanten die geprogrammeerd
staan op Jazz in Catstown hun muzikale
bijdrage leveren.
Dus op zondagmiddag 5 september vanaf
15.00 uur kan iedere muzikant en
liefhebber energiek jammen met andere
professionele- en amateur muzikanten bij
café Zeezicht.
Kijk voor meer informatie over het festival
op de website www.jazzincatstown.nl

Platform Aaarle-Rixtel vindt weg
langs Wilhelminakanaal
overbodig!

Naar aanleiding van een publicatie van de
Gemeente Laarbeek over de mogelijkheid
voor het geven van een zienswijze op de
eerste fase van de MER-procedure voor
de Noordoostcorridor heeft Stichting
Platform Aarle-Rixtel een brief gezonden
naar de Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant (de provincie).  In deze brief
worden vragen opgeroepen en argumen-
ten aangehaald of de geplande weg langs
het Wilhelminakanaal nog wel nodig is
sinds de wijzigingen rondom Eindhoven
en vanwege de plannen om de N279 op
te schalen naar een vierbaans autoweg
en om het aantal rijstroken en van de
plannen om de A67 uit te gaan breiden.
Voor het geval dat aan de noodzaak van
een noord-oost verbinding toch wordt
vastgehouden wijst Stichting Platform
Aarle-Rixtel de Wilhelminavariant af en
geeft argumenten om te kiezen voor één
van twee meer noordelijke varianten.  Het
ene tracé loopt vanaf de A50 boven Son
ten noorden van Mariahout richting de
N279 bij industrieterrein de Bemmer in
Beek en Donk. Het andere tracé is een
aansluiting van de A50 onder Veghel/
Zijtaart ook richting industrieterrein de
Bemmer.
Op de website www.platformaarlerixtel.nl
kunt u de complete brief lezen en de
plattegrond bekijken.

komen niet meer kijken, waarschijnlijk uit
angst voor de concurrent. We combi-
neren dat met de oude tip van tante
Truus. Een schoteltje water met een
paar kruidnagels erin. De lucht schijnen
ze niet lekker te vinden.      De meikever.

KKKKKlokje

www.gemeenschapsblad.nl

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.



Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom

of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

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

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

openingstijden:
ma 13.00-17.00

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

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

www.kapsalonastrid.nl

16 t / m 20 augustus AR gesloten.

BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
15 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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Runnersclub Lieshout start met
beginners-groepen.

Zoals u wellicht weet bestaat er in
Lieshout al meer dan 23 jaar een
loopvereniging, Hardloop- en wandelclub
Runnersclub Lieshout (RCL) genaamd.
Een lopersvereniging, die trainingen
verzorgt voor het hardlopen en wandelen.
Activiteiten van de hardloopafdeling van
RCL zijn o.a. het verzorgen van hard-
looptrainingen op de maandag-, dinsdag-,
donderdagavond en zaterdagmiddag, het
organiseren van diverse hardloopwedstrij-
den, o.a. de Oranjeloop en de Duvels-
cross en het deelnemen aan vele
hardloopwedstrijden.
Voor het hardlopen betekent dit dat er
getraind wordt voor het lopen van
verschillende afstanden (b.v. 5 of 10 km)
tot het voorbereiden voor de hele
marathon. Bij dit alles staat ontspanning
en gemoedelijkheid voorop.
Op maandag 6 september a.s. 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 en natuurlijk is het is mogelijk
1 maand gratis mee te lopen.
Wandelgroep
Al weer bijna 5 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 diverse groepen gemaakt die ook in
een verschillend tempo wandelen. De
beginnersgroep begint met 1½ uur
wandelen, wat geleidelijk uitgebreid wordt
naar twee uur, als men dat wenst.
Daarnaast organiseert de wandelafdeling

een grote wandeltocht in juni, wordt er
met een groot aantal leden deelgenomen
aan de vierdaagse van Nijmegen en
neemt men regelmatig deel aan wandel-
tochten in den lande.
Ook voor de wandelgroep is er een
beginnersgroep, die zal starten op
woensdag 8 september a.s. om 19.00
uur bij de accommodatie van RCL aan de
Provinciale weg te Lieshout bij tennis-
park de Raam.
Bewegen is erg belangrijk om gezond te
blijven. Diverse zorgverzekeringen belo-
nen zelfs het lidmaatschap van een
sportvereniging.
Dus kom naar de trainingsavond op 6 of 8
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).
Zie voor verdere informatie onze website:
www.runnersclublieshout.nl.

2 september 2010
Aankondiging militaire oefening

De Koninklijke Landmacht houdt op
donderdag 2 september 2010 een
militaire oefening in onder andere
Laarbeek. U kunt daarom militaire voer-
tuigen tegenkomen. Aan de oefening
nemen 80 personen, 20 pantserwiel-
voertuigen en 11 overige militaire
wielvoertuigen deel. Er wordt geen
gebruik gemaakt van oefenmunitie.
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In verband met de vroeger invallende
duisternis, worden de vertrektijden van de
dinsdagse- en donderdagse fietsavonden
vanaf 7 september vervroegd naar 18.30
uur. De laatste fietsavond vindt plaats op
30 september.
De rest van ons uitgebreide programma is
te vinden op www.aandewielen.nl
Onze twee officiële veldtoertochten van
het winterseizoen 2010-2011, worden
gehouden op 14 november en op 2
januari. Uiteraard volgt daar later nog
uitgebreide informatie over.
afd. publ.

Het ADW-tourspel 2010 is ondanks de
concurrentie van het W.K.-voetbal
succesvol verlopen. Eindoverwinnaar werd
de B-ploeg van Erick Klomp, die met 622
punten de anderen royaal voor bleef.
De andere prijswinnaars waren:
2. Martijn Hendriks 583
3. Bart van Beek 578
4. Heda 576
5. Twan van Oort 573
6. Lea Geurts 570
7. Sebastiaan v.d. Wildenberg A 567
8. Sebastiaan v.d. Wildenberg B 565
9. Tessa Raijmakers 560
10. Piet v.d. Linden 553
11. Jos v. Zeeland 552
12. Leontien.NL 545
13. Kemps Rotterdam 543
14. Bert van Rixtel 540
15. Erick Klomp D 539
16. Anny Schepers 537
17. Ralf Migchels 535
18. Marc Bekkers A 533
19. Wim Waals 531
20. Jeanne Kersten 524
De poedelprijs ging met 56 pnt. naar Ad
Geurts
De 20 dagprijzen gingen 2 keer naar
Marc Bekkers, Thijs Claessen, Dora van

Dijk en Mireille Kersten en verder naar
Erick Klomp, Jan Gruijters, Wim Nissen,
Peter Muijlwijk, Ans Vogels, Berlotti,
Daan Bontempi, Lea Geurts, Harry
Swinkels, Pim Dubois, Herman Dekkers
en Miko v.d. Ven.

Het Koningsschieten bij de Rooi Schut,
ging wel erg snel,
de haan gaf bij het 35e schot al de
geest,
nog niet iedereen had vier keer
geschoten,
als ik tenminste goed tel.
Koning Ronald kon toen al aan het feest,
dat bij lange aan nog niet werd
afgesloten.
Blijft onze Aarlese brug afgesloten
is weer een zeer actuele vraag,
de Gemeente Helmond heeft wat pijlen
afgeschoten,
en wil met het Laarbeekse in conclaaf.
Het is niet te geleuven,
maar men heeft ruim 6 miljoen over,
voor herstel van sluis zeuven.
Bootjes kom toch naar Hellimond toe,
van dat gezever wordt ik hartstikke moe.
In een ingezonden stuk in het E.D.,
verwoorde een dorpsgenoot het perfect,
wat ons betreft blijft het NEE,
al zijn ze daar nog zo goed gebekt.
RD

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze.
Meubelen – Slaapkamers – Tiener-
kamers en Senioren meubelen.
Gordijnen – Vloerbedekking – Vitrage –
Vinyl – Novilon en Laminaat en
Slaapkamer Textiel. Meubelen op maat
en uw model gemaakt in ons eigen
fabriek: betaalbare meubelen. Staande en
hangklokken en schilderijen. Kerkeind
38. 0492-341553. www.dovens.nl Onze
prijzen zijn inclusief meten, maken,
hangen en leggen



  Bami of nasi schotel uit eigen keuken.
           Met een gebakken ei.
      Een stok saté met kroepoek.

          Van     6,90 voor     4,25

Cafetaria ’t Smikkelhuukske
Kerkstraat 13
5735 BW Aarle-Rixtel
Tel. 0492-382779

       Friet voor 2 á 3 personen met           Friet voor 4 á 5 personen met
    2 frikandellen, 2 kroketten    .           2 kroketten, 2 frikandellen en
                                                                                 2  bamiblokken

              Voor     5,-           Voor     9,50

Maandag: Kroket (1+1 gratis)
Dinsdag: Frikandel (1+1 gratis)
Woensdag: Sito Stick (1+1 gratis)
Donderdag: Kaas souflé (1+1 gratis)
Vrijdag: Gehaktstaaf(1+1 gratis)
Zaterdag: Goulash kroket (1+1 gratis)
Zondag: Hete frikandel (1+1 gratis)

Deze actie geld vanaf 1 september tot en met 30 september

   openingstijden

Maandag 12:00u tot met 20:30u
Dinsdag t/m zondag 12:00u tot en met 22:00u
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(kip of varkenshaas) Saté schotel
Met friet of aardappelschijfjes,
   rauwkost of warme groeten

en saus na keuze.

Van   6,60 voor    6,50€€
€€

€€

Elke maand hebben wij een nieuwe actie.
Ook kunt u een bestelling doorgeven via de telefoon.
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Verrassingstoernooi bij ATTC’77
Het is inmiddels traditie om het seizoen
bij tafeltennisvereniging ATTC’77 op een
ludieke manier af te sluiten tijdens het
zogenaamde verrassingstoernooi.
Ondanks het lekkere weer wisten op
vrijdagavond 16 juli 37 deelnemers de
weg te vinden naar de hal aan de Jan van
Rixtelstraat in Aarle-Rixtel voor een
laatste potje pingpong voor de zomer-
vakantie. Alle leden vanaf 15 jaar
mochten meedoen samen met hun
partner. Er werd gedubbeld en de kaarten
bepaalden wie tegen wie speelde. Hierbij
werden de kaarten elke ronde opnieuw
geschud zodat je steeds met anderen
speelde.
Geen enkele wedstrijd was als een
normaal dubbelspel. Er werd begonnen
met extra hoge netjes speciaal voor deze
gelegenheid gemaakt door Karel van der
Putten. Daarna werd er, om alvast een
beetje in de vakantiestemming te komen,
gespeeld met een zonnebril  en een
ooglap. Ook werd geprobeerd of je met
een andere rackets, zoals een beach-,
een badminton- of een tennisracket, de
bal beter kon raken. Dat raken was geen
probleem, maar de bal daar slaan waar je
hem hebben wilde, was een ander
verhaal.

Vervolgens werd er weer met een
normaal batje gespeeld maar mocht je
alleen de ballen slaan die op je eigen
tafelhelft kwamen. Vooral ballen midden
op de tafel leidden tot verwarring. In de
zesde en laatste ronde werden de teams
aan elkaar gebonden. Hierdoor was je
behoorlijk afhankelijk van je teamgenoot.
Echt alles, zoals de bal opgooien, de bal
halen, mee bewegen, moest je samen
doen.
Gedurende zes ronden werd er gestreden
en aan het eind werden de punten geteld.
Om iedereen kans te laten maken op
een prijs, was besloten dat elke plek op
de ranglijst deelbaar door vier prijs was.
Helaas was er voor winnares Antje van
Osch geen prijs, maar wel deze eervolle
vermelding!
De zaal is nu gesloten en gaat weer open
vanaf maandag 23 augustus 2010.
Iedereen die het ook wat lijkt om een
balletje te komen slaan, is van harte
welkom. Wat voor niveau je speelt maakt
niet uit. Op maandag- en woensdagavond
is het trainen voor de jeugd van circa
18.30 uur tot 20.30 uur en daarna is het
voor de alle senioren. Op donderdagavond
is de recreantenavond waarop bij
voldoende animo een interne competitie
zal worden opgezet en op de
vrijdagochtend is de zaal open voor onze
overdagrecreanten (mannen en vrouwen).

ATTC77 opent deuren

De Aarle-Rixtelse tafeltennisclub ATTC77
opent haar tafeltennisdeuren weer op
maandag 23 augustus 2010. In verband
met de jaarlijkse vakantie was de hal
gesloten maar aanstaande maandag is er
weer volop ruimte en tijd om deel te
nemen aan de diverse activiteiten. Omdat
er omringende clubs zijn waarvan de hal
nog gesloten is zullen er op woensdag 1
september collegiale wedstrijden met
clubs uit Mierlo en Asten worden ge-



Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 

www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh

Een plek waar inspanning en ontspanning 

samengaan

Conferenties 

Vergaderingen

Trouwplechtigheden

Feesten en recepties

Diners

Catering

Condoleances

Pagina 36



BBBBBericht van: Pagina 37

speeld en op vrijdag 3 september komen
er tafeltennissers uit Deurne en Heeze.
Het zijn interessante avonden omdat er
zonder wezenlijke wedstrijddruk
gespeeld kan worden en tegelijkertijd
kunnen de tegenstanders van het
komende seizoen getest worden op hun
capaciteiten. Voor de tafeltennissers van
de andere clubs is het ook fijn want zo
kunnen ze al weer eerder hun favoriete
spel spelen c.q. trainen.

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 zaterdagavond 4
september in je agenda, want op deze
dag organiseert 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.
Onze trainer kevin berkers is er ook en
zal uitleg geven en voor een korte
opfriscursus zorgen.
Bij onze vereniging vind je een mix van
gezondheid, sportiviteit en plezier, zowel
in teamverband als individueel. je kunt
ons sportpark vinden aan de bakelseweg
9a. Ben jij 18 jaar 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 19.00 uur ,
de kantine is open om 18.30 uur en 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:06-
50682160 of www.ltvdehut.nl

Op vrijdag 18 september is er weer het
jaarlijkse invitatietoernooi. Je kunt voor dit
toernooi iedereen uitnodigen, zoals:
familie, vrienden, kennissen, buren, enz.
Uiteraard kun je je ook zonder introducé
opgeven.
De aanvangstijd is 19.30 uur de kantine
is open om 19.00 uur.
Voor een hapje en een drankje wordt
gezorgd. Ook zouden we graag willen
vragen of iedereen er aan zou willen
denken om als je er een hebt een extra
racket mee te nemen.
Opgave in de kantine of bij frans van den
Heuvel f.vanden.heuvel@hetnet.nl

KKKKKlokje

Aangeboden:
Wilt u een mooie muurschildering op
uw baby- en/of kinderkamer? Bel gerust
voor meer informatie met Geertje: Tel. 06-
52673010.
 
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.

Praktijk voor huidverzorging ‘La
Belle Vie’. Pedicure, diabetische,
reumatische cliënt. Ook behandeling aan
huis. Tevens permanente make-up voor
wenkbrauwen en eyeliners. Tel: 0492-
383024

Gevraagd:
Huishoudelijke hulp. Een ochtend per 2
weken. Tel. 0492-381771.

Aangeboden:
Zelf kleding maken op maat, ervaren
lerares voor beginners en gevorderden.
Tel: 0492-543387
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Eeuwige Gelofte
4 augustus Broeder Walther (J.A.H.
Gijsbers), lid van de congregatie van O.L.
Vrouw van Lourdes te Heiloo N.H., St.
Willibrordus stichting, zal op. De feest-
dag van Maria Hemelvaart, 15 augustus,
zijn eeuwige gelofte afleggen.
6 augustus Zuster Maria Agnes (in de
wereld Maria Cornelia van de Rijdt) zal in
het klooster van de Zusters van het
Kostbaar bloed op 15 augustus haar
eeuwige gelofte afleggen. Zij is het vijfde
kind van de twaalf uit het gezin v.d. Rijdt
uit de Opstal, alhier.

4 augustus  St. Tarcitiushorde
De St. Tarcitiushorde van hier bivakkeert
met haar welpjes van 7 tot en met 12
augustus op de kampeerboerderij van de
heer C. Franken, Spoordonk, te Oirschot.

6 augustus  Twintig Fransen in Aarle-
Rixtel. Zij werken om de nood van tien
slecht behuisde gezinnen te lenigen
De grappen zijn niet van de lucht in het
kleine internationale gezelschap dat in
Aarle-Rixtel vertoeft: “Eéé nósem” , roept
een jonge Fransman. “Nein, Halbstarke”,
verbetert een Duitse jongeman, die wel
een ringbaardje heeft, maar evenals de
anderen ver boven alle nozem gedoe
staat. Dat wat plagerig geroep naar
elkaar gebeurt maar voor de grap. Er
wordt gelachen en gefloten en verder is
het werken wat de klok slaat, al hebben
deze jonge mensen op hun manier
vakantie. Dat doet weldadig en zelfs wat
vreemd aan in deze wereld met nog al
wat oppervlakkige mensen. Het is in hoge
mate bemoedigend, dat er in Nederland
en in de ons omringende landen flinke
jonge kerels zijn, die hun vakantie willen
opofferen om de in nood verkerende
evenmens ferm terzijde te staan, met

opoffering van een paar weken kostbare
vakantie, met betaling van reisgeld en
nog ongeveer dertig gulden toe. Zo zijn
de Franse bouwgezellen van de wel-
bekende bouworde, die sinds maandag
voor een paar weken in Aarle-Rixtel aan
het werk zijn. Zo zijn de Zwitsers die er
voordien drie weken hebben gewerkt en
zo zijn de Belgen die aanstonds komen,
om daar achter de Mariastraat – aan de
Terlingenstraat en de Bouwordelaan –
tien woningen grotendeels gereed te
maken voor tien slecht behuisden in het
klokkengietersdorp.

11 augustus Afscheid. Gisteren is
zuster M. Joseph. Assistente van het
klooster ter “Mariëngaarde” , naar haar
nieuwe standplaats Tilburg vertrokken. Zij
is gedurende 26 jaar hoofd van de aan
het pensionaat verbonden ulo school
geweest. Ze was bovendien dertien jaar
lang zuster-assistente. Nu wordt zuster
Joseph hoofd van de Heuvelse school in
Tilburg. We geloven dat zeer velen in
Aarle-Rixtel met leedwezen van het
vertrek van deze algemeen gewaardeerde
zuster zullen kennis nemen.

26 augustus Nieuwe jongensschool
De nieuwe R.K. Jongensschool gebouwd
in de Heindert, alhier, onder architect Gebr.
De Vries te Helmond, zal op 30 augustus
worden ingezegend en officieel geopend.
De plechtige inzegening zal geschieden
door Pastoor van de Berk, de officiële
opening door Burgemeester Janssens.
Om elf uur des voormiddags zullen het
Schoolbestuur en de geïnviteerde
autoriteiten in het schoolgebouw tezamen
komen voor het bijwonen van de
plechtigheid.

27 augustus Geslaagd
In Eindhoven slaagde de heer Th. De Jong
(Klokstraat) voor Bouwkundig opzichter,
waarvoor de examens werden afgenomen
door “Bouwtechnicum” te Eindhoven.






