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Taxibedrijf
C. van Heijst
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*
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personenvervoer
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groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
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 09.30-12.30 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, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
VERLOSKUNDIGEN Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. Julianastraat 2-008. 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. J. Strijbosch. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
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
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 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

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 20 augustus t/m vrijdag 26 augustus
Zaterdag 20 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Harrie Strijbosch
Noud en Mio Raaymakers
Tot welzijn van de parochie
Zondag 21 augustus – 21ste Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en Samenzang))
Riek Sneijers en ouders
(m.g.)
Tonia van Dijk
(fund.)
Overleden ouders van der Most – de Groot
Christ van Bommel
(KBO)
Eduard Bekx
(buurt)
Maandag 22 augustus - Kermis
09.30 uur Kerk – Gildemis Onze Lieve Vrouwe Gilde
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Willem v.d. Nieuwenhof
Dinsdag 23 augustus - Kermis
09.30 uur Kerk – Gildemis Gilde St. Margaretha
Voor de overleden Gildebroeders en -zusters van Gilde St. Margaretha
Woensdag 24 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 27 augustus t/m vrijdag 2 september
Zaterdag 27 augustus
.18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Martien van den Heuvel
(verj.)
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Alfons Beune
(par./2e sterfdag)
Zondag 28 augustus– 22e Zondag door het jaar – MIVA Collecte
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Martien Verbeeten
(verj.)
Jean-Francois Smulders
Maria van Roij
(par)
Lien Beniers
(j. get.)
Peter Bordat
Woensdag 31 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 2 september
14.30 uur Kapel – Huwelijk
Nicole Kuijpers en Andras Sinkiewicz
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OVERLEDEN
Mien Verbakel-van Boxtel, Bakel, voorheen Janssensstraat 39, 80 jaar.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 6 oktober
a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van
23 oktober 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?
Wilt U een persoonlijk gesprek met de pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren
voor bellen.
De administratie is op dinsdag- , donderdag- 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.
Orgelconcerten
Op zondag 4 september is er in de kerk om 15.00 uur een orgelconcert door Henk
Kooiker.
In verband met de nationale orgeldag is er op zaterdag 10 september a.s. tussen
14.00 uur en 17.00 uur een demonstratie en bespeling van het monumentale Smitsorgel door Rob Rassaerts.

M.O.V.
Missie zending kalender 2012.
De Missie zending kalender 2012 is weer uit. In dertien kunstwerken staan milieu en
samenleving in Peru (Zuid-Amerika) centraal. Het thema is: De ziel van de Andes lijdt.
De kunstwerken zijn gemaakt door de Peruaanse kunstenaar Jaime Colan. In dertien
mooie kunstwerken laat hij zien dat achter het toeristische Peru, een ander Peru
schuil gaat, minder bekend en ook minder mooi. Het Peru van de vrouwen, van armen
van de Indianen. Het Peru van Moeder aarde, die steeds meer geweld wordt
aangedaan en van haar kinderen, die worden achtergesteld en uitgebuit. Miljoenen
mensen leven nog in extreme armoede. Dat wil de kunstenaar laten zien, maar ook de
inzet van veel bewogen mensen, vooral vrouwen die proberen de situatie, waar velen in
verkeren, te verbeteren. Ook u kunt hen daarbij helpen. Door de aanschaf van de
kalender voor 8 euro, hebt u een mooi kunstwerk aan de muur. En u helpt een arm volk
in Zuid-Amerika. Graag kom ik bij u langs. U kunt de kalender ook bestellen bij zuster
Vera Schoenmakers, Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel, tel: 381706. Voor uw medewerking
bij voorbaat hartelijk dank. Zr. Vera.
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Vanuit de Pastorie
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In Memoriam
Kort woordje van Pastor M. Deli
Lieve mensen, dit keer wel heel erg kort!
Ik heb een fijne vakantie gehad, na alle
trubbels… van dit afgelopen jaar. Toch
werd mijn vakantie overschaduwd door
allerlei speculaties wat betreft mijn
eventuele vertrek uit Aarle-Rixtel!
Inderdaad is het in Laarbeek flink aan het
rommelen, wanneer het gaat over het
samengaan van de huidige parochies, en
de benoeming van enkele (nieuwe
pastores).
Ook ik ben bij de (hulp) Bisschop moeten
verschijnen!
Over het resultaat van dit gesprek heeft
hij mij gevraagd nog even geduld te
hebben, en af te wachten.
U zult kunnen begrijpen, hoe mijn eventuele vertrek uit Aarle-Rixtel, mij en velen
van u bezig houdt !!!
Daarom vraag ik u allen om voor mij te
bidden en een bougieke (een kaarsje)
voor me te branden.
Ik hou van u allen!
Hopelijk tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Beginnerscursus Bridge.
Eind September start ik op de woensdag
avonden met een beginners cursus bridge
in Beek en Donk. Iedereen kan hieraan
mee doen alleen, per paar of als groep.
Tijdens de cursus heb je altijd een
partner.
Voor inlichtingen en of opgave:
Fons van der Linden 0492 462415
06 23003225 of
fofrvanderlinden@zonnet.nl

Op 22 juli j.l. overleed te Bakel op 80
jarige leeftijd Mien Verbakel uit de
Janssensstraat. Zij was sinds 1985
verbonden aan het gemeenschapsblad
als bezorgster en collectant en zij
maakte sinds die tijd, samen met haar
man Jan, ook deel uit van de groep
vouwers en nieters op maandagmiddag.
Wij herdenken daarom een bijzonder
mens met een groot hart voor onze
gemeenschap want zij was als
vrijwilligster niet alleen voor ons blad,
maar voor meerdere verenigingen en
organisaties werkzaam. Wij wensen haar
man, kinderen en verdere familie veel
sterkte toe.
De voorzitter,
Jan den Mulder.

Hellup! MS Fonds
zoekt 16 collectanten
Het Nationaal MS Fonds zoekt 16
nieuwe collectanten in Aarle-Rixtel voor
de MS Collecte.
“Tot nu toe zijn er 7 collectanten, maar
dat is niet genoeg om bij iedere voordeur
aan te bellen. Om bij alle 5.600 inwoners
aan te bellen moeten er eigenlijk ruim 23
collectanten zijn”, zegt Pamela Zaat,
landelijke coördinatrice van het Nationaal
MS Fonds.
Het MS Fonds zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met Multiple
Sclerose te verbeteren. Dit doet zij door
voorlichting te verstrekken, activiteiten en
vakanties te organiseren en onderzoek te
verrichten.
Het Nationaal MS Fonds collecteert van
21 t/m 26 november.
Wilt u meer informatie? Neem contact op
met het Nationaal MS Fonds,
tel. (010) 591 98 39 of via
www.mscollecte.nl
Een donatie op giro 5057 is welkom.
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Bericht van:

De heer Gerrit van Roij
koninklijk onderscheiden
op dinsdag 5 juli 2011.
Op dinsdag 5 juli 2011 werd toch weer
een beroep gedaan op de reeds wegens
hun leeftijd ontslagen brandweermannen
om een avond mee te draaien. In hun
werkplunje stonden die avond drie heren
De Louw, Raaijmakers en Van Roij (oude)
brandweermannen in hun hemd. Ze
hadden graag voor deze gelegenheid hun
beste kostuum aangetrokken. De heer
Van Roij is gedurende 33 jaar actief geweest als lid van de vrijwillige brandweer
post Aarle-Rixtel. In oktober 2010 heeft
hij zijn activiteiten voor de brandweer
Laarbeek beëindigd in verband met functioneel leeftijdsontslag. Na het volgen van
diverse cursussen werd de heer Van Roij
in maart 1987 benoemd tot bevelvoerder
en op 21 juni 1988 tot ondercommandant. Gedurende negen jaar vervulde hij
de functie van ondercommandant. Naast
zijn reguliere taken van uitrukken als
manschap en bevelvoerder hield hij zich
ook bezig met brandpreventie, bluswater,
opleiden en oefenen en vooral ook met
het materieel. Als beroepsbrandweerman
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had hij een kennisvoorsprong en daar
werd dankbaar en ruimschoots gebruik
van gemaakt door de brandweer van
Aarle-Rixtel respectievelijk Laarbeek. Bij
de samenvoeging van de brandweerkorpsen van Aarle-Rixtel, Beek en Donk
en Lieshout werden de commandanten
van de drie korpsen postcommandant en
kwam de functie van ondercommandant
te vervallen. Vanaf 1 januari 1997 tot 1
oktober 2010 heeft de heer Van Roij weer
‘gewoon’ als bevelvoerder gefungeerd en
als kaderlid van de post Aarle-Rixtel. In
de afgelopen 13 jaar was de heer Van
Roij de aanjager van diverse projecten,
zoals aanschaf van een tankautospuit,
het vervaardigen van een KAM-boek
(Kwaliteit, Arbo en Milieu), operationele
procedures en verbetering van het beheer
en onderhoud van materieel. Zijn inzet en
deskundigheid hebben mede geleid tot
een kwaliteitsverbetering van de
brandweer van Laarbeek. Vanwege hun
langdurige en bijzondere verdiensten
worden de heren De Louw, Raaijmakers
en Van Roij Koninklijk onderscheiden en
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau.
We waren deze avond verrast door de
ontvangst in de prachtige brandweerkazerne in Lieshout. Na onze felicitaties
te hebben overgebracht, zijn de drie
koninklijk onderscheiden brandweermannen, door hun familieleden in de bloemetjes gezet en word de avond feestelijk
voortgezet. De redactie van het
Gemeenschapsblad wenst allen van
harte proficiat.

K lokje
Te koop:
Ik heb een heleboel baby merkkleertjes te
koop vanaf maat 56. Een kinderwagen,
die je daarna nog als wandelwagen kunt
gebruiken. Kom langs in de Nachtegaalstraat 30 of bel 085-8773441 of
06.81369578.

Autobedrijf Vossenberg

De Duivenakker 7a 5735JA Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-382722
WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

Compleet, goed, betaalbaar onderhoud & reparatie alle merken
personen of bedrijfswagen, Campers. Leaseonderhoud welkom.
- Airco Service, Onderhoud en Reparatie.
- Auto electronica diagnose, Uw auto geeft een storing aan en
U . weet niet wat het is, kom langs of bel voor een afspraak.
- Apk keurings station, Lpg inbouw station, Rdw erkend.
- Banden, Uitlijning, Accu’s, Uitlaten, Remmen service.
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Bericht van:

Smits-orgel Aarle-Rixtel
Nationale Orgeldag 2011
Traditiegetrouw wordt op de zaterdag van
Open Monumentendag (thema 2011:
Nieuw gebruik - Oud gebouw) de Nationale Orgeldag gevierd. Het is dit jaar voor
de tiende keer in successie dat dit
evenement in het gehele land wordt
georganiseerd.
Deze Nationale Orgeldag vindt dit jaar
plaats op zaterdag 10 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 welluidende 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, rond de speeltafel!).
De organist van de kerk, Rob Rassaerts,
geeft tekst en uitleg en demonstreert de
mogelijkheden/de eigenschappen van dit
monumentale instrument.
Van harte welkom!!

Concert op het Smits-orgel te
Aarle-Rixtel door Henk Kooiker
Op zondag 4 september zal het tweede
concert van 2011 verzorgd worden door
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Henk Kooiker uit Waalre. Het drieklaviers
Smits-orgel uit 1854 is een van de fraaie
creaties van de orgelmaker F.C. Smits
uit Reek. Kooiker heeft hiervoor een
programma samengesteld met deels
onbekend werk, o.a. van Stern en van
den Bogaart met daarnaast bekend werk
van Bach (triosonate in d) en Liszt.
Henk Kooiker studeerde naast orgel (bij
Koos Bons, Michel Chapuis en Walter
Kraft) ook akoestiek aan de TU te Delft.
Hij is orgeladviseur namens de Kath.
Klokken en Orgelraad en adviseert
daarnaast nog vele andere instanties op
het gebied van het orgel en akoestiek.
Als organist is hij werkzaam aan de
Waalse Kerk te Den Haag.
Het concert in de Onze Lieve Vrouw
Presentatie begint om 15 uur en de
toegang is vrij.

Hulpmiddelen uitleen
en verkoop bij WMO
servicepunt Aarle-Rixtel
Op het WMO servicepunt Aarle-Rixtel
kunt u niet alleen terecht voor al uw
vragen over wonen, zorg en welzijn,
maar ook voor hulpmiddelen uitleen en
verkoop. De uitleen bestaat uit krukken
voor kinderen, krukken voor volwassenen, een inklapbaar looprek, ondersteken en setjes bedverhogers.
De verkoopartikelen zijn te bezichtigen
in de vitrinekast bij de receptie van
Mariengaarde. De hulpmiddelen kunt u
kopen of lenen tijdens de openingstijden van het WMO servicepunt AarleRixtel:
maandag:10.00-12.00 uur
donderdag:13.00-15.00 uur
Er zijn geen kosten verbonden aan een
bezoek aan het servicepunt, dus loop
gerust een keertje vrijblijvend binnen!

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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het contract ondertekend voor de
aanpassingen van de Dreef.
Het MFC De Dreef zal gedurende de
werkzaamheden gewoon in gebruik
blijven. Wij doen ons best om de
beperkingen en de overlast voor de
gebruikers zoveel mogelijk te beperken.
Alle gebruikers van De Dreef zijn op de
hoogte gebracht.

Aanpassing MFC De Dreef start
na vakantie
Om de leefbaarheid in Aarle-Rixtel een
impuls te geven, is een integraal Dorpsontwikkelingsprogramma (iDOP) opgesteld voor deze kern. Een van de
onderdelen van het iDOP is het verbeteren van de functionaliteit, de
gebruiksmogelijkheden en de gebruiksintensiteit van het multifunctioneel
centrum (MFC) De Dreef en het creëren
van een nieuwe scoutingaccommodatie.
Hiervoor heeft de Provincie Noord-Brabant
subsidie beschikbaar gesteld.
Planning en aannemer
De scoutingaccommodatie op de voormalige gemeentewerf achter De Dreef is
inmiddels gerealiseerd en in gebruik
genomen. Komend najaar staat de
gewenste aanpassing van MFC de Dreef
op de planning. De werkzaamheden
starten na de bouwvakvakantie en worden
uitgevoerd door Bouwbedrijf Coopmans
Lutters Bouw BV uit Deurne, naar
ontwerp van Architectenbureau Tenback
& de Groof uit Nuenen. Volgens planning
zijn de werkzaamheden voor 1 januari
2012 afgerond.
Op maandag 18 juli hebben projectwethouder T.J.M. Biemans en de heer
M.B.M. Bots, directeur van het bouwbedrijf, in het Laarbeekse gemeentehuis

BVL-label voor
basisschool Brukelum.
Op donderdag 7 juli is aan basisschool
Brukelum het Brabants Verkeersveiligheids Label uitgereikt.
Dat gebeurde tijdens een feestelijke
bijeenkomst op school, waar naast alle
kinderen ook een groot aantal ouders
aanwezig was. De heer Beks van de
provincie Noord-Brabant prees in zijn
toespraak de verkeerseducatie van
school. Ook verwees hij naar de verantwoordelijkheid van de ouders in de
verkeersopvoeding.
Daarna nam wethouder Biemans het
woord. Hij was als verantwoordelijke
wethouder blij dat er weer een school in
Laarbeek is die het verkeerslabel haalde.
Tot slot werd het bijbehorende schildje
door dhr. Beks , onder luid applaus, aan
de directeur van de school, mevr.
Westerbeek, overhandigd. Het schildje
zal een prominente plaats krijgen bij de
ingang van de school.

“DANSVOORAL”
GEEFT KINDERDANSMIX-LESSEN DIE BESTAAN UIT VERSCHILLENDE SOORTEN
DANS OP POPULAIRE MUZIEK.
WAAR EN WANNEER?
GYMZAAL DE HEINDERT (schoolstraat 3)
IEDERE DINSDAGMIDDAG (uitgezonderd schoolvakanties)
16.00 - 16.45 uur : kinderen uit de basisschoolgroepen 2, 3 en 4
16.45 - 17.30 uur : kinderen uit de basisschoolgroepen 5 en 6
(zit je in groep 7 of 8 en ben je wel geïnteresseerd, geef dit bij mij aan.
Bij voldoende deelnemers (min.5) start ik dan ook hiervoor een dansles)
EERSTE LES NA DE ZOMERVAKANTIE IS OP 23 AUGUSTUS A.S.
MELD JE AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES BIJ

Maureen van der Kuijp
Dansvooral@xs4all.nl 06-17365752
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B&W Laarbeek schrijft brief aan
provincie over
Bereikbaarheidsakkoord.
Naar aanleiding van uitspraken van CDAstatenlid van Heugten op verschillende
bijeenkomsten voor de behandeling van
de Structuurvisie Brainport Oost heeft het
College van B&W van de gemeente
Laarbeek op 13 juli jl. een brief geschreven naar de Provinciale staten van
Noord Brabant.
De uitspraken van van Heugten komen er
op neer dat er 800 miljoen euro ter
beschikking zou zijn voor de weg langs
het Wilhelminakanaal en daarmee zou
alleen de goedkoopste uitvoering van de
weg gemaakt kunnen worden, dus zonder tunnels, verdiepte liggingen enz. Als
er duurdere uitvoeringen zouden moeten
komen, dan moeten de gemeenten die
dat graag willen zelf maar betalen.
Omdat de provincie Noord Brabant met
de gemeente Laarbeek en een aantal
andere gemeenten in 2007 een bereikbaarheidsakkoord heeft getekend, beroept de gemeente Laarbeek zich nu op
dat akkoord. Want in dit akkoord staat
o.a.: “Een maaiveldvariant is voor de regio
geen reële optie, hetgeen ondertunneling
van een deel van het tracé impliceert”. In
de tekst en toelichting die hieraan
voorafgaan wordt aangegeven dat er ter
hoogte van Beek en Donk een tunnel
(inclusief een verdiepte ligging) wordt
gerealiseerd om de doorsnijding van de
gemeente Laarbeek te voorkomen en om
de Zuid-Willemsvaart ongelijkvloers te
kruisen.
Er zijn intussen van verschillende kanten
steeds meer geluiden gekomen dat
tengevolge van het ontbreken van de
nodige financiele middelen niet meer de
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inhoud van het bereikbaarheidprogramma
leidend is voor de aanleg van de oostwestverbinding, maar de beschikbare
financiele middelen zouden leidend zijn.
Wethouder van Zeeland heeft in de
vergadering van Stuurgroep Braimport
Oost van 7 juli jl. aan gedeputeerde van
Heugten gevraagd om te bevestigen dat
de inhoud van het bereikbaarheidsprogramma leidend is voor de provincie.
Maar de gedeputeerde heeft dit niet
willen bevestigen. Dit is voor B&W van
Laarbeek de reden geweest om aan de
Provinciale Staten een brief te sturen.
Deze brief kunt u lezen op de website
van
Dorpsplatform
Aarle-Rixtel:
www.dorpsplatform.nl

Dorpsplatform ontvangt
Burgemeester en mevrouw
Ubachs in Aarle-Rixtel.
Zaterdag 16 juli heeft burgemeester Hans
Ubachs, vergezeld van zijn vrouw AarleRixtel verkend per fiets.
Kasteel Croy waar 5 leden van Dorpsplatform Aarle-Rixtel de bezoekers
opwachtten, was het beginpunt van een
meer dan 3 uur durende fietstocht kris-

MELL verkoopt of verhuurt : nieuwe of gebruikte :
* Scootmobielen
* Rolstoelen
* Rollator
* ADL producten ( alleen nieuwe producten )
Altijd 25% korting op alle ADL producten
Wij zijn gevestigd :
MELL Kanaaldijk4 5735 SL Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :
Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )
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kras door Aarle-Rixtel. Na een korte
rondleiding door het kasteel met uitleg
over de historie door Jan Franken was
koffie met gebak heel aangenaam.
O.l.v. Jan Dekkers, voorzitter van de
Heem, vertrokken we via de mooie wijk
Strijp, langs de witte huizen van Stijpsoord, Blauwe-Schutplein en RodeSchutplein om een bezoek te brengen
aan de Mariakapel.
Bij de Dreef werd de situatie bekeken
rond de ingang van de scouting en het
toekomstige terrein van de Handboogvereninging om vervolgens door de Dreeflaan uit te komen op de Kouwenberg.
Hier werd de historie van dit plein en het
ontstaan van de kiosk verteld. Na een
bezoek aan het Kouwenbergs-Kerkje
werd de rit vervolgd via de Kerkstraat en
de Molenstraat, langs de twee woningbouwprojecten Het Klavier en Zonnetij.
In het gebouw van OJA hebben we
kennis kunnen maken met de 30 jarige
jongerenvereniging, hun activiteiten, de
problemen en de huisvesting.
In de Dorpsstraat werd uitleg gegeven
over de problematiek met parkeren,
fietsers en voetgangers die soms tot zeer
gevaarlijke situaties kunnen leiden. Wij
hebben een samenvatting van problemen
en mogelijke oplossingen in het vooruit-
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zicht gesteld.
Via de brug zijn we naar de Passantenhaven gefietst tot aan het woonwagenkamp dat misschien straks in het ergste
geval vanwege de brug van de Wilhelminavariant zal moeten verdwijnen.
Terug over de brug werd de route vervolgd
naar de kruising van Wilhelminakanaal en
Zuid Willemsvaart om aan te geven waar
de provincie de Wilhelminavariant
gepland heeft. Ook op de Opstal hebben
we diverse plekken bezocht die straks te
lijden zullen hebben onder de boze
plannen die de provincie voor ons AarleRixtel in petto heeft.
Na het protestante kerkhof en Hagelkruis
werden we nog onthaald op een kop
koffie bij het terrein van de Blauwe Schut.
Hierna werd de kennismaking van AarleRixtel beëindigd bij de Laarbrug alwaar
we afscheid genomen hebben van de
heer en mevrouw Ubachs.
Hopelijk staat het kennismakingsbezoek
aan Aarle-Rixtel in zijn geheugen gegrift
en mag het hem bijstaan bij het werk als
burgemeester van Laarbeek.
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
www.dorpsplatform.nl
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Collecte Prinses Beatrix Fonds
in de week van 11 tot 17
september 2011.
Elke dag gaat het slechter met Maik...24
juni 2011. Met uw hulp kunnen we
jongens als Maik een betere toekomst
geven... Probeert u zich eens voor te
stellen dat uw kind geboren wordt met de
ziekte van Duchenne. Een fatale
spierziekte die zich binnen twee jaar na
de geboorte openbaart en tot op heden
niet te genezen is. Als ouder zou u er
alles voor over hebben om uw kind te
laten genezen... Maar helaas, kan dat
nog niet. Maik is een van die kinderen die
geboren is met de ziekte van Duchenne.
Blijdschap was er bij zijn geboorte: een
gezonde baby! Maar hij ontwikkelde zich
niet zo als andere kinderen en zijn
motoriek was niet goed. In het ziekenhuis werd hij onderzocht waarbij de
ziekte van Duchenne werd geconstateerd. Inmiddels is Maik volledig
afhankelijk van een rolstoel. En omdat de
ziekte nu nog ongeneeslijk is, zal het
alleen maar slechter gaan met hem...
Ruim 100.000 Nederlanders lijden
dagelijks onder een spierziekte als
Duchenne. Hun toekomstbeeld is vaak
somber en zij gaan steeds verder
achteruit. Ze belanden in een rolstoel of
kunnen niet meer zelfstandig ademhalen.
Onderzoek is van levensbelang om een
spierziekte te kunnen voorkomen of
genezen. Onderzoek dat meestal jaren in
beslag neemt en handenvol geld kost,
maar heel erg nodig is. Nodig om op
termijn al die mensen met een fatale
spierziekte te kunnen genezen. Steun
ons in de strijd tegen spierziekten. Er
zijn 600 verschillende vormen van
spierziekten. Onderzoek naar de oorzaak, behandeling en genezing maakt
het mogelijk die ziekten te bestrijden.
Daar hebben we zoveel mogelijk hulp bij
nodig. Wij krijgen geen geld van de
overheid. Uw hulp is voor ons van
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onschatbare waarde, steun ons daarom
vandaag nog met een gift. We hebben in
Aarle-Rixtel nog diverse collectanten
nodig, u heeft toch wel enkele uurtjes
over om mee te helpen? Meld u aan bij
Wilma van Brug tel. 0492-382587. Alvast
hartelijk dank voor uw betrokkenheid! Het
Prinses Beatrix Fonds.
www.prinsesbeatrixfonds.nl

Kermis in
Aarle-Rixtel
Het is weer bijna zo ver! De kermis in
Aarle-Rixtel staat weer voor de deur…
Van zaterdag 20 tot en met dinsdag 23
augustus 2011 is er volop vertier en
gezelligheid te vinden aan de Dorpsstraat
in Aarle-Rixtel. Opgesteld staan de autoscooter,
draaimolen,
grijpkranen,
fotoschietsalon, babyflug, lunapark, lijntrekspel en hengelsport. En natuurlijk
wordt de inwendige mens niet vergeten:
de gebakkraam, suikerspin- en popcornwagen en suiker- en nougatwagen zijn
ook dit jaar weer aanwezig zijn.

Sluiting Milieustraat
In verband met het tweedaags muziekfestival Bavaria Open Air is de
milieustraat op De Stater 2 in Lieshout
op zaterdag 27 augustus 2011 gesloten.
Vrijdag 26 augustus 2011 is de milieustraat geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

K lokje
Cursus teken / schilderen:
In september 2011 starten weer de
cursus teken / schilderen voor de jeugd
van 7-12 jaar en de schilderles met
acrylverf of aquarelverf voor volwassenen.
De lessen zijn op zaterdag om de
veertien dagen. Informatie Atelier
Overhorst Helmond voor gratis proefles,
tel: 0492-525451.

Bericht van:

GROETEN UIT DE U.S.A.
(vervolg)
We zijn aangekomen in El Paso, een
stad van ruim 560.000 inwoners pal aan
de grens van Mexico. Een stad in de stad
vormt de militaire basis Fort Bliss, de
standplaats voor Johan Schers en zijn
gezin, voor het komende jaar. Hem wacht
de pittige opleiding aan de USASMA, de
Sergeant-major Academy.We zijn onder
de indruk van het gigantische complex
van de basis aan de voet van de Franklin
Mountains. Volgend jaar wonen en
werken hier ruim 90.000 militairen en
burger personeel. Alle voorzieningen zijn
hier op de basis aanwezig en de
gigantische nieuwe supermarkt met een
lange keten fastfoodrestaurants is net
klaar. In de buurt vinden we ook een
theater, meerdere bioscopen, sporthallen
en scholen, en ga zo maar door. Terrassen met palmbomen, speeltuien, waterpartijen, alles splinternieuw en fraai in
Mexicaanse stijl uitgevoerd. Het is de
thuisbasis van meerdere gemechaniseerde divisies en aanverwante onderdelen
van de bekende Old Ironsides. De
geschiedenis van dit legeronderdeel is
uitgebreid te zien in een immens groot
museum op de basis. De mannen zijn
betrokken geweest bij alle veldslagen in
W.O.II in onder meer Afrika, Europa en
het Verre Oosten.En ook in de meer
recente oorlogen in Irak en Afganistan
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ontbreken zij niet. In een van de riante
buitenwijken, speciaal bestemd voor de
studenten aan de academy van de basis,
heeft de familie Schers een aardige
bungalow betrokken en voelt men zich al
snel thuis.De buurman Eddy, afkomstig
uit Washington, blijkt Johan zijn militaire
sponsor te zijn. Hij is zelf ook student en
vervult de rol van begeleider en vraagbaak, waarvoor hij door de academy is
gevraagd. Hij blijkt 8 jaar in Heidelberg
gelegerd te zijn geweest, dus weet wel
het een en ander van onze contreien.
Daarnaast krijgt elke buitenlandse
student nog een burgersponsor, mensen
met bepaalde maatschappelijke functies,
die zich ook op vrijwillige basis een
beetje over de buitenlandse jongens
ontfermen. Best een goed systeem want
het blijken allemaal gastvrije en gezellige
mensen te zijn en zo schuif je van de
ene naar de andere bbq en leer je veel
mensen kennen en kun je je engels een
beetje bijschaven want iedereen wil
natuurlijk van alles over The Netherlands
weten. Natuurlijk krijgen we een rondleiding op de academy en we zijn de gast
van de directeur, Mister Hoffman. Hij is
een oud-militair met een indrukwekkende
staat van dienst in meerdere oorlogen,
maar oogt als een vriendelijke en
vlotgeklede gentlemen, die vol trots over
zijn academy kan vertellen. El Paso is
een levendige stad met veel bezienswaardigheden maar je ontkomt niet aan
de troosteloze blik aan de andere kant.
Mexico laat zich hier niet van de beste
kant zien want de verhalen over de
gewetenloze drugsbendes in Ciuad
Juarez, de stad aan de andere kant van
de grens, dringen zelfs tot Nederland
door. De arrestatie van El Diego, een van
de bendeleiders, begin augustus stond
zelfs in het Eindhovens dagblad. Hij heeft
wel ongeveer 1500 moorden op zijn
geweten. De grens is een soort ijzeren
gordijn dwars door de stad, royaal
voorzien van prikkeldraad en grote
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lampen en ontelbare eenheden borderpolice met jeeps en squads. Het wemelt
er letterlijk van de politie en daarom is El
Paso al jaren de veiligste stad van de
V.S. In het TV-programma border-police
komt El Paso regelmatig in beeld.We
gaan nog op ontdekkingsreis door de
aangrenzende staat New-Mexico want er
is meer dan Texas. Na een paar honderd
kilometer door de dorre woestijn van
White-Sands komen we in de bergen van
Ruidoso. Een heel ander klimaat en
andere wereld want er liggen groene
weilanden en fraaie dennebossen,een
beetje Oostenrijk. We kijken aan de rand
van de indianenreservaten van de
Apaches en trekken daarna door naar
Lincoln, het dorp van Billy the Kid, wie
kent hem niet. Zijn treurige verhaal zien
we in het museum van dit dorp, zijn
originele foto werd dezelfde tijd op een
veiling in Denver voor ruim 2 miljoen dollar
verhandeld. Het wilde westen leeft nog
steeds. Na een paar dagen komen we in
het plaatsje Truth or Consequense, door
de mensen kortweg TOC genoemd. Aan
de oevers van het stuwmeer Elephant
Butt(60km) in de Rio Grande vieren we
met duizenden Amerikanen Independence Day(4 juli). Ze hadden ons een
fenomenaal vuurwerk beloofd en dat
hebben we gezien. Als ze iets doen dan
doen ze het goed. We tuffen langs de
oevers van de Rio Grande met rotspartijen uit de cowboyfilms richting de
staat Arizona. Daar moeten de rotsformaties met de typische cactussen nog
mooier zijn. Dat bewaren we voor een
volgende keer. Nog 300 kilometer door de
woestijn en we zien El Paso (de pas door
de bergen) weer voor ons opdoemen.
Johan begint volgende week samen met
ruim 650 Amerikanen en 48 buitenlandse
collega’s aan zijn opleiding. Wij wensen
hem veel succes. Voor wie zijn
Amerikaanse avontuur wil volgen kan
terecht op www.familieschers.weebly.com
(invoeren bij http).
JWP.

Overal en altijd toegang tot de
bibliotheek met App
‘de Bibliotheek’
Nederland telt meer dan 3,3 miljoen
smartphone gebruikers. Zij hebben via
hun mobiel direct toegang tot het
internet. De vraag naar App’s groeit sterk
en ook de bibliotheek heeft hier een
antwoord op. Vanaf nu hebben Brabantse
bibliotheekleden met een smartphone
overal en altijd toegang tot hun bibliotheek. Dus ook leden van Bibliotheek De
Lage Beemden. De App ‘de Bibliotheek’
is gratis te downloaden via de iTunes App
Store en de Android Market.
De mobiele App maakt het mogelijk de
catalogus van de bibliotheek te raadplegen en direct boeken en andere
materialen te reserveren. Daarnaast zien
gebruikers gemakkelijk welke items zij in
huis hebben en wanneer deze retour
moeten. Uiteraard zijn deze op ieder
moment te verlengen. De App is gebruiksvriendelijk en werkt heel eenvoudig;
in drie stappen kan men zich aanmelden.
De App maakt verbinding met de website
van de aangegeven bibliotheek en de
gebruiker beschikt over een groot aantal
functionaliteiten. Zo bevat de App ook
een verlanglijstje en een scannerfunctie.
Na het scannen van het ISBN-nummer
verschijnt er direct informatie over het
boek.
Cubiss ontwikkelde de App in opdracht
van de Brabantse Netwerkbibliotheek
voor de leden van de Brabantse Openbare
Bibliotheken.
Meer informatie is te vinden op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Aarle-Rixtel Kermis
Zaterdagavond 20 augustus
Coverband LosZand
(www.loszand.com)

Zondagavond
Om 19:00 start Stropdas drinken!!
Feestavond met de ĂƌůĞƐĞ:͛ƐZŽďĞŶtŝůĐŽ͊

Maandagavond
Feesten met DJ de Leeuw is Los!!

Dinsdagavond
Afsluitingsparty van de kermis!

Dorpscafé de Vrienden
Dorpsstraat 18
5735 ED Aarle-Rixtel
Telefoon: 0623902810
E-mail: info@dorpscafedevrienden.nl
Internet: www.dorpscafedevrienden.nl
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Kermisprogramma 2011
Kermiszaterdag 20 Augustus:
8.55 uur Kermis aanzeggen door de tamboers bij de gildebroeders die zich
hiervoor hebben opgegeven.
16.00 uur Verzamelen in café de Vrienden voor het aanzeggen van de kermis in het
dorp.
16.50 uur Vertrek vanaf café de Vrienden naar café van Bracht voor het ophalen van
ons zustergilde.
17.40 uur Vertrekken naar “ Mariëngaarde “ voor een gezamenlijke vendelgroet. De
hoofdman van het O.L.Vrouwegilde doet het woord namens de beide
gilden.
18.00 uur Vendelgroet “Mariëngaarde “.
18.30 uur Rondgang door enkele straten van het dorp. (Brukelum zijde).
19.30 uur Bezoek bij onze hoofdman Theo de Jong. Hierna brengen wij een bezoek
aan café ’t Heuveltje, Den Brabander en gildehuis café de Vrienden. Bij
aankomst in het gildehuis zit het programma als gildebroeder er op.
Kermismaandag 22 Augustus
9.00 uur Verzamelen voor alle gildebroeders in café de Vrienden .
9.15 uur Vertrek vanaf café de Vrienden om het O.L.Vrouwegilde op te halen voor
de gildemis.
9.30 uur Gildemis in de kerk. Na deze heilige mis wordt door ons zustergilde een
vendelgroet op het kerkplein gebracht voor het kerkelijk gezag, en de
traditionele “ Prinsenborrel “ bij de Fam. Prinsen genuttigd. Wij brengen
daarna het O.L.Vrouwegilde weg naar hun gildehuis, waarna wij ons
begeven naar ons gildepaviljoen om aldaar onze koffietafel te nuttigen
12.30 uur Vertrek naar café de Vrienden. Zoals gebruikelijk worden we hier
afgehaald door enkele “blauwe” gildebroeders, om daarna gezamenlijk te
vertrekken naar hun gildeterrein.
14.00 uur Met het O.L.Vrouwegilde naar hun gildeterrein voor het Koningschieten.
15.00 uur Aanvang Koningschieten.
Om ongeveer 18.00 uur wordt er vertrokken naar café van Bracht om
de nieuwe blauwe koning een vendelgroet te brengen. Na enige tijd wordt
er naar ons gildehuis de Vrienden vertrokken.
Hierna zit er ons programma als gildebroeder voor deze dag op.
Kermisdinsdag 23 Augustus
8.30 uur
Verzamelen in café de Vrienden.
8.45 uur
Vertrekken om onze Koning Ronald de Jong op te halen.
9.15 uur
Het O.L.Vrouwegilde komt ons afhalen voor de gildemis in de kerk.
9.30 uur
Gildemis. Na de gildemis brengen wij een vendelgroet aan het kerkelijk
gezag op het kerkplein. Hierna de “ Prinssen borrel” overhandigd door de
familie Prinssen. Even later brengt ons zustergilde ons een stukje weg
voor onze koffietafel bij onze beschermheer, waar de pachters van onze
gildegrond hun pachtgeld op traditionele wijze kunnen overhandigen.

Hagelkruisweg 10
5735 BH Aarle Rixtel
T. 0492-381865

M. 06-13740800
info@henkmertens.nl
www.henkmertens.nl

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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12.30 uur Vertrek terug naar ons gildehuis de Vrienden.
14.00 uur Samen met het O.L.Vrouwegilde vertrekken we naar ons gildeterrein aan
de Havenweg voor het schieten om de zilveren kermiskruisen. Alle
inwoners van Aarle-Rixtel zijn hierbij uitgenodigd. Het is altijd een
zeer gezellige middag met muziek, een hapje en een drankje.
Inleg schieten is 1 euro.
Na het schieten (±18.00 uur) vertrekken we naar Café de Vrienden, voor
de afsluiting van de kermis.
Namens het bestuur: Dekenschrijver, Ed Vincent.

Miva 2011
Eind augustus zal er weer als vanouds
de jaarlijkse collecte plaatsvinden voor de
MIVA, missieverkeersmiddelen actie.
Zoals we de afgelopen jaren hebben
gedaan staan bijna alle kerkelijke acties
in het teken van Ghana.
Zo hebben we enkele jaren geleden als
parochie samen met de miva een 4wheel
drive auto aan het ziekenhuis kunnen
schenken. Deze auto rijdt nog steeds en
wordt zeer goed gebruikt voor allerlei
activiteiten,ziekenvervoer,medicijnenvervoer,
ziekenbezoek. De auto heeft zeer veel
kilometers gereden en moet daarom
goed onderhouden worden. Daar willen
wij dit jaar de opbrengst van de MIVA voor
bestemmen.
In september zullen 3 parochianen naar
Ghana afreizen om aanwezig te zijn bij
het jubileum van Sr.Comfort, onze
contactpersoon daar ,die ook al kennis
gemaakt heeft met onze parochie toen zij
hier was met enkele jongeren die op
verzoek van ons bisdom mee naar de
WJD in Keulen zijn geweest.
Sr. Comfort hoeft geen persoonlijk
cadeau en dat siert haar. Wij zullen
daarom een mooi fotoboek overhandigen
van onze parochie in relatie met Ghana.
Wij als MOV groep hopen natuurlijk dat
de collecte voor de MIVA het onderhoud
van de 4wheel drive weer enkele jaren
veilig kan stellen.

Namens de mensen in Ghana reeds
hartelijke dank voor uw gave. Mocht U
nadere inlichtingen wensen neem dan
gerust contact op met Marij Schepens
382301, ’s avonds na 20.00 uur.
MOV-groep Aarle-Rixtel

Computer cursus
Nu hebt u de kans om op een rustige en
gezellige manier te leren wat uw kinderen
en kleinkinderen al lang kennen. Bezig
zijn met de computer.
Werken in Word, zoeken op internet en
een e-mail versturen en ontvangen. De
cursus start op woensdag 14 september
2011 in de voormiddag van 9.30 tot 12.00
uur en ‘s-avonds van 19.00 tot 21.30 uur.
Hebt u nog geen computer? Geen
probleem, wij zorgen er voor dat u tijdens
de cursus ook thuis over een computer
kunt beschikken.
U hebt nog helemaal geen ervaring?
Fijn dan kunt u tenminste bij ons nog iets
leren. Er kunnen per cursus 9 personen
deelnemen. Opgave en informatie kunt u
krijgen door onderstaand nummer te
bellen. Bij geen gehoor staat uw nummer
in mijn telefoon en wordt u teruggebeld.
Dit geldt niet voor mobiel bellen.
Tot ziens in de computerruimte in
Mariëngaarde, Bosscheweg 20.
Cor Verschuuren, De Vinken 15, tel.
0492-382151.
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Jo vd Elzen verschieting bij
handboog vereniging
De Eendracht.
Op zaterdag 16 juli hebben we de Jo vd
Elzen troffee verschoten, het is de
bedoeling om zo dicht mogelijk je
jaargemiddelde te benaderen. Van de 13
deelnemende schutters was het Neeltje
Verbeeten die met maar 1 punt onder
haar gemiddelde, na afloop de beker in
ontvangst mocht nemen.
De volledige uitslag is als volgt:
1- Neeltje Verbeeten
56
-1
2- Jochem Verbakel
157
+3
3- Stijn Geene
81
+5
3- Peerke Verbeeten
83
+5
3- Frank Scheepers
215
+5
4- Frans Soontiens
175
-9
5- Gerrie v Hoof
178
-13
6- Geert v Ganzenwinkel 205
+14
7- Martien vd Graef
157
-17
8- Walter Jansen
230
+19
9- Harrie Moors
84
-20
10- Michiel Verbakel
142
-22
11- Jo Maas
156
-27
Tijdens de laatste ledenvergadering
hebben de leden een nieuwe voorzitter
gekozen, de nieuwe voorzitter is JeanPierre v Veghel. Hij heeft de voorzitters
hamer overgenomen van Walter Jansen
die de afgelopen 2 jaar voorzitter was.
Na de vakantie wordt de belangrijkste
wedstrijd van het jaar geschoten.
Namelijk het koningschieten op 10
september. De huidig koning Frank
Scheepers zal dan zijn titel verdedigen.
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We gaan weer starten!
Hier weer een bericht van Scouting AarleRixtel. Alle speltakken hebben een geweldig zomerkamp achter de rug.
Iedereen is gelukkig weer heelhuids thuis
met hopelijk een berg mooie herinneringen!
We zijn al weer volop bezig met het
plannen van activiteiten voor het nieuwe
seizoen. Zo staat het overvliegen weer op
het programma, hierbij gaan onze jeugdleden op een feestelijke manier van de
ene speltak naar de volgende als ze daar
klaar voor zijn. Daarna gaat het nieuwe
Scouting seizoen echt van start en we
hebben bij alle speltakken nog plaats
voor nieuwe jeugdleden.
Dus als je denk dat Scouting iets voor je
is, kom gerust een keertje kijken. Voor
meer informatie kun je een kijkje nemen
op onze website:
www.scoutingaarlerixtel.nl of bellen naar
de blokhut: 383333. Op de website staan
ook alle contactgegevens van de leiding
en het bestuur.
Graag tot ziens op de blokhut
Scouting Aarle-Rixtel.

“Mijn vrouw
heeft al 10 jaar
Multiple Sclerose”
@e_XXijki`a[mf\c`b
d`adXZ_k\cffj%%%
D\c[a\XXeXcjZfcc\ZkXek\ejki`a[d\\
k\^\eDlck`gc\JZc\ifj\9\c'(',0(0/*0 GIRO
f]dX`ceXXi`e]f7eXk`feXXcdj]fe[j%ec
5057
MAASSLUIS

www.nationaalmsfonds.nl

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
10 %KORTING
KORTING


OPHET
HET TOTALE
TOTALE BEDRAG
OP
BEDRAG

0IERRE VD 6ORST /PTIEK
$ORPSSTRAAT $ 3TIPHOUT \ 4EL     \ ³S MAANDAGS GESLOTEN

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

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

0 6 12 8 4 0 3 11

v.a. 1 juni zijn wij gestopt met onze
werkzaamheden in Mierlo-hout
Wij hopen U nog lang van dienst
te kunnen zijn in Aarle-rixtel

www.kapsalonastrid.nl

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

Bericht van:

Collecte Zonnebloem
Aarle-Rixtel.
De plaatselijke Zonnebloemafdeling
collecteert in de week van 22 tot 28
augustus 2012. De plaatselijke afdeling
organiseert voor hun gasten ontspanningsmiddagen, uitstapjes, maar vooral
bezoekwerk bij hun gasten. Hun werk
wordt in de steeds ouder wordende
samenleving belangrijker. Zonder uw
geldelijke bijdrage is hun werk onmogelijk. De landelijke Zonnebloem organiseert
nog meer voor onze gasten. Meer dan
8.000 zieken en gehandicapten gaan in
2011 met de Zonnebloem op vakantie. Ze
worden begeleid door 7.800 vrijwilligers,
waaronder 3.000 verpleegkundigen en
ziekenverzorgenden. Daarmee blijft de
vrijwilligersorganisatie veruit de grootste
aanbieder van aangepaste vakanties in
Nederland. Maandag 28 februari gooiden
de eerste 69 fysiek beperkte reizigers de
‘seizoenstrossen’ los aan boord van Ms
de Zonnebloem. Het aangepaste vakantieschip, dat tijdens het winterreces een
flinke opknapbeurt kreeg, vertrekt dan
vanuit thuishaven Arnhem naar Duitsland
voor zijn eerste van in totaal 42 reizen.
Van de ruim 8.000 vakantiegangers gaan
er 3.000 mee op het aangepaste schip.
De overige 5.000 hulpbehoevende
reizigers nemen deel aan bus-, vlieg-,
watersport- en campervakanties.
Daarmee is het reisaanbod even groot als
in 2010. Met dit verschil dat er nog nooit
zoveel keuze was uit bestemmingen en
soorten reizen. Want de Zonnebloem
voegde opnieuw een Nederlandse en
Duitse bestemming aan haar aanbod toe.
De nieuwkomers zijn het Limburgse
Mechelen en Berlingerode in de Duitse
Harz. Bovendien maakt boegbeeld Ms de
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Zonnebloem in 2011 drie speciale reizen
naar de tuinbouwtentoonstelling Bundesgartenschau in Koblenz. Uiteraard staan
ook weer speciale LinQ-vakanties voor
jongeren (18 tot 45 jaar) en vakanties voor
deelnemers van 40 tot 65 jaar op het
programma. Ook gasten vanuit AarleRixtel nemen deel aan de vakanties.
Iedereen die zorg nodig heeft, dus niet
zonder deze zorg op vakantie kan, komt
in aanmerking voor deze vakanties. Ook
de Regio Helmond van de Zonnebloem
organiseert jaarlijks twee vakantie weken.
Eén in het voorjaar (in 2011 naar Deinze
bij Gent) en een in het najaar naar
Lemele, de Imminkhoeve, in Overijssel.
Eind september verkopen we in de
hernieuwde MCD de loten van de
Nationale Zonnebloem, u stunt daarmee
het vakantiewerk van de Zonnebloem.
Wilt u als collectant uw bijdrage leveren
voor het plaatselijk werk, bel dan gerust
naar Ad Loos, tel: 382034. De afdeling is
blij met iedere nieuwe collectant.
Alvast bedankt voor uw bijdrage en inzet
voor het steeds belangrijker wordende
Zonnebloemwerk.

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.
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
b.g.g. 0492-529938.
REIKI:
’s Avonds wil ik weer beginnen met les
geven in REIKI. Voor behandelingen
mogen jullie ook komen. Graag zelfs. Dat
is REIKI Master Famke van Lierop-van
den Heuvel, Nachtegaalstraat 30, 0858773441 of 06.81369578.
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Bericht van:

Publicaties op website van
Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
Bepaalde publicaties over acties van
Dorpsplatform Aarle-Rixtel lenen zich
soms niet voor plaatsing in het Gemeenschapsblad of de Laarbeeker omdat ze
eenvoudig weg te uitgebreid zijn. Maar
deze artikelen worden vaak wel op de
website www.dorpsplatform.nl gezet.
Dit is nu ook het geval met het verslag
dat gemaakt werd van de vergadering die
een aantal bestuursleden van Dorpsplatform Aarle-Rixtel had met de pas
aangestelde dorpsondersteuner Maartje
Bressers van Stichting Welzijn Laarbeek.
In dit verslag kunt u lezen welke eerste
stappen er gezet zijn om het nieuwe
fenomeen dorpsondersteuning van start
te laten gaan.
En ook kunt u op de site de brief lezen
die gestuurd is naar de Gemeenteraad en
B&W van Laarbeek over de problemen in
de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Het
Dorpsplatform heeft eerst een inventarisatie gemaakt van de problemen en de
mogelijke oplossingen en daarna is er
een vergadering geweest met bewoners
van de Dorpsstraat en de Kouwenberg .
Hierna is er een lijst gemaakt van alle
genoemde problemen en suggesties voor
de oplossingen. Deze lijst is met de brief
meegezonden en is ook te zien op onze
website.
Verder is er een brief van Stichting Welzijn Laarbeek te lezen over “de burendag”
die er in Laarbeek net als in de rest van
Nederland wordt gehouden op 24
september. Er staan criteria in om in
aanmerking te komen voor subsidie en
ook een aanvraagformulier is toegevoegd.
Echt iets bijvoorbeeld voor buurtverenigingen om op die dag iets te
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organiseren.
Het streven van Dorpsplatform AarleRixtel is er op gericht om iedereen zo
uitvoerig mogelijk op de hoogte te
houden van alle activiteiten die er door de
bestuursleden ondernomen worden om
de leefbaarheid en levendigheid in het
dorp niet alleen te handhaven maar ook
te verbeteren. Als u bepaalde suggesties
heeft, stuur dan een e-mail naar
info@dorpsplatform.nl. Dit kan ook via
een contactformulier op de website
www.dorpsplatform.nl.
Wat een drukte in onze haven,
veel van die schippers,
zag je door ons dorp fietsen of draven.
Op weg naar bakker, slager of MCD,
maar ook anderen pikten een graantje
mee.
Verder kabbelde ‘t leven rustig voort,
met natuurlijk klachten over ‘t weer,
een dankbaar onderwerp keer op keer.
Pluvius zorgde soms voor een
zondvloed,
Aarle-Rixtel sloeg ie daarbij over,
de neerslag hoeveelheid was hier goed.
Veel ophef over het onderkomen van
OJA,
was er via de radio en de krant,
toch is daar al jaren iets aan de hand.
Gemeente en politici kwamen al eens
kijken,
van een oplossing lieten ze echter nooit
iets blijken.
Wellicht komt er nu garen op de klos
en komt er voor allen iets positiefs los!!
RD

K lokje
Gevonden:
Gevonden sleutelbos omgeving gymzaal
Schoolstraat. Te bevragen J.van Doren
Schoolstraat 10 tel. 381780.

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

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

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

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103
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Bericht van:
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Eindprijzen 2011

Tourspel Aan de Wielen 2011
Met veel genoegen organiseerden wij dit
jaar weer een Tourspel. Met 184
deelnemers waren wij zeer tevreden.
Aangezien de eerste etappe en de
ploegentijdrit niet meetelden voor punten,
keerden wij 19 dagprijzen uit en 19 eindprijzen. Zoals gebruikelijk krijgt 10% van
de deelnemers een eindprijs en natuurlijk
ook de rode lantaarndrager, die slechts 2
punten bij elkaar sprokkelde. Onze dank
gaat uit naar het Gemeenschapsblad en
Radio Kontakt voor hun medewerking.
Tot volgend jaar, wanneer we wellicht met
iets nieuws komen.

1.Karin Staal 690 pnt.
2.Thijs Claessen 683 pnt.
3. Sjef v.d. Vorst 667 pnt.
4. Leon Respen 661 pnt.
Margo v.d. Heijden 661pnt.
6. Harrie Kersten 660 pnt.
7. Erik Nooijen 647 pnt.
Jan Verhorevoort 647 pnt.
9. Klaas Staal 643 pnt.
10. Heino Raaijmakers 641 pnt.
Ton Dortmans 4, 641 pnt.
12. Tim Kuijpers 638 pnt.
13. Nicole van Gend 635 pnt.
14. Ruud Kweens 631 pnt.
15. Jordan Martens 628 pnt.
16. Jan Matheeuwsen 2, 625 pnt.
17. Thijs Engels 623 pnt.
18. Bart v. Zundert 2, 622 pnt.
Poedelprijs Ad Geurts 2 met 2 punten.

3e etappe: Ineke Groenendaal 47 pnt.
4e etappe: Ralf Migchels 1 48 pnt.
5e etappe: Team Luc 40 pnt.
6e etappe: Ad Geurts 1 47 pnt.
7e etappe: Wim Nissen 2 (na loting) 51
pnt.
8e etappe: Harold van Bommel 36 pnt.
9e etappe: Jeanne Kersten 36 pnt.
10e etappe: Sebast.v.d. Wildenberg 4(na
loting) 45 pnt.
11e etappe: Ad Geurts 1 (na loting) 52
pnt
12e etappe: Gerrit van Dijck 1, 45 pnt.
13e etappe: Jan Verhorevoort 23 pnt.
14e etappe: Bauke Lamers 38 pnt.
15e etappe: Sebast.v.d. Wildenberg 4,
49 pnt.
16e etappe: Peter Groenendaal (na
loting) 27 pnt.
17e etappe: Antoon Geerts ( na loting) 24
pnt.
18e etappe: Gerrit van Dijck 1, 44 pnt.
19e etappe: Ron Colen 2, 36 pnt.
20e etappe: Jan Matheeuwsen 2, 36 pnt.
21e etappe: Hans v.d. Berkmortel, 44
pnt.

Aarle-Rixtel-Arlon-Aarle-Rixtel,
606 km.
In het kader van het 40-jarig bestaan
organiseert onze vereniging van 25 t/m
28 augustus een vierdaagse fietstocht
van ruim 600 km.
Op 25-8 wordt om 08.00 uur vertrokken
vanaf ’t Heuveltje voor de 151 km. lange
rit naar Malmedy.
Op 26-8 staat Malmedy-Hollenfels op het
programma, 148 km.
De langste etappe is op 27-8 dan rijdt
men Hollenfels-Luik , afstand 177 km.
Op zondag 28-8 wordt de vierdaagse
besloten met de rit Luik-Aarle-Rixtel,
lengte 130 km.
De jubileumcommissie heeft 44 slaapplaatsen gereserveerd, waarvan zo’n 36
voor fietsers, die vele cols in de
Ardennen zullen moeten bedwingen.
Afd. publ.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
Digitaal bevolkingsonderzoek
borstkanker in Aarle-Rixtel
Op 24 augustus 2011 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Aarle-Rixtel.
Tot nu toe kan gesproken worden van
een succesvol verlopen bevolkingsonderzoek in Aarle-Rixtel. De opkomst
bedroeg tijdens de vorige ronde 86,25 %.
Dit is ruim boven het landelijk vereiste
minimum van 70%.
Waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer
1 op de 8 vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest
voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans op genezing wordt met
name bepaald door het stadium waarin
de ziekte verkeert op het moment van
ontdekking. De grote verdienste van het
bevolkingsonderzoek is dat borstkanker
in zo’n vroeg stadium kan worden ontdekt
dat een knobbeltje vaak nog niet voelbaar
is. Dit verhoogt de kans op genezing.
Bovendien is vaker een borstsparende
operatie mogelijk.
Het digitale borstonderzoek
Het borstonderzoek bestaat uit het
maken van enkele röntgenfoto’s van de
borsten. Omdat met moderne apparatuur
wordt gewerkt, is de stralingsbelasting
minimaal. Binnen 2 weken ontvangt de
vrouw een schriftelijke uitslag van het
onderzoek. Het bevolkingsonderzoek
borstkanker wordt digitaal uitgevoerd. Het
belangrijkste voordeel is dat de radiologen die de foto’s beoordelen meer
technische mogelijkheden hebben bij het
bekijken en beoordelen van de borstfoto’s. Ze kunnen bijvoorbeeld sterker
inzoomen op verdachte plekken op de
foto. Het onderzoek is gratis en wordt
uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide, vrouwelijke radiodiagnostisch
laboranten.
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Voor wie?
Eenmaal per 2 jaar worden de vrouwen
uitgenodigd voor het onderzoek als ze
tussen de 50 en 75 jaar oud zijn.
Conform de landelijke richtlijnen, zijn dat
in 2011 de vrouwen geboren in de jaren
1936 t/m 1961. Vrouwen uit Aarle-Rixtel
met de postcodes 5735 worden voor
deze ronde van het bevolkingsonderzoek
uitgenodigd.
Resultaten vorige ronde
Tijdens de vorige ronde was de opkomst
in de gemeente 86,25 %. Dit betekent
dat 740 vrouwen van 50 tot en met 75 jaar
hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan zijn 9 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek.
Onderzoekscentrum
Het borstonderzoek vindt plaats in een
vernieuwd verplaatsbaar digitaal onderzoekscentrum. Het onderzoekscentrum
staat tot begin september langs het
evenemententerrein aan de Goossensstraat hoek Wilhelminalaan, 5735 CH in
Aarle-Rixtel.
Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker of voor het verzetten
van de afspraak kunt u terecht bij het
Informatiepunt
bevolkingsonderzoek
borstkanker, 088 0001340 op maandag t/
m vrijdag van 9.00-13.00 uur.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

K lokje
Gevraagd:
Allround Coverband NO-EXIT uit AarleRixtel is op zoek naar een ervaren
gitarist(e). Leeftijdsindicatie tussen 25 en
45 jaar. Podiumervaring is zeer gewenst.
Heb jij interesse of vragen, kijk dan op
www.no-exit.nl en stuur een mail naar
info@no-exit.nl. Je ontvangt dan snel
verdere informatie over de band en over
de nieuwe gitarist die wij zoeken.
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Bericht van:
Gehandicaptenvereniging
Laarbeek is gaan
Jeu de Boules spelen.
Op 11 juli zijn wij als leden van de
Gehandicapten vereniging Laarbeek erg
goed onthaald door de Jeu de Boulesclubs Dû Tie Ut uit Aarle - Rixtel. De hulp
was voor ons als leken m.b.t. tot Jeu de
Boulen onontbeerlijk.
Bedankt allemaal die zich hier voor
hebben ingezet en daaraan hebben
meegewerkt.
De Gehandicaptenvereniging heeft al
enkele jaren een goed contact met de
“Jeu de Boules-clubs Dû Tie Ut”, ook nu
weer hebben zij hun Jeu de Boule-banen
ter beschikking gesteld om de Gehandicaptenvereniging Laarbeek de kans te
geven hun jaarlijkse Boeldag te kunnen
organiseren.
De Gehandicaptenvereniging Laarbeek
heeft het dit keer wat professioneler
aangepakt en er een wedstrijd van gemaakt. Er is flink gestreden om een prijs
in de wacht te slepen, maar tenslotte kan
er maar een winnen. Er hebben 21
personen aan deze activiteit meegedaan.
De winnaar die de meeste ronden gewon-
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nen heeft en de meeste punten verzamelde is ook winnaar geworden.
De eerste prijs ging naar: Jan Smits, de
2e plaats was voor Henk Hendriks en de
derde plaats voor de voorzitter van de
Gehandicaptenvereniging Laarbeek André
Verbruggen.
Na afloop was er nog een gezellig
samenzijn, waar de opmerking gemaakt
werd, “Zouden wij in Laarbeek eens
proberen om een Boules-clubs op te
richten voor alle gehandicapten binnen
Laarbeek.”
De Boules-clubs Dû Tie Ut uit AarleRixtel, heeft hiervoor al hulp aangeboden
en ook de banen ter beschikking te
stellen. Dit is op zich al een mooi aanbod. Wij gaan dit serieus onderzoeken of
dat evt. mogelijk is.
Wij als Gehandicaptenvereniging Laarbeek willen alsnog Boules-clubs Dû Tie
Ut, uit Aarle – Rixtel bedanken voor hun
fantastische medewerking.
Theo Vogels.
Gehandicaptenvereniging Laarbeek

K lokje
Af te halen:
Jonge poesjes af te halen tegen een
kleine vergoeding. Tel: 0492-381407.

Bericht van: 50 jaar geleden
2 augustus Geslaagd
Te Eindhoven slaagden voor het examen
Vakopleiding Bouwbedrijf onze dorpsgenoten Fr. Sterken en A. Biemans.
3 augustus
Op de onlangs in de Rips gehouden
sportdag voor de jonge boeren en
boerinnen is bij natelling door de jury
gebleken, dat men bij het algemeen
klassement voor de jonge boeren zich 25
punten verteld had. Als gevolg hiervan
eindigde de afdeling Aarle-Rixtel nummer
één in het algemeen klassement.
3 augustus Pech voor ASV
Tijdens de training voor de senioren van
ASV kwam de eerste elftalspeler Berry
Rovers gisteravond te vallen, waarbij hij
zijn pols brak. Na behandeling in het
ziekenhuis kon hij naar zijn ouderlijk huis
terugkeren.
5 augustus KAV
Op zondag 20 september organiseert de
KAV afdeling Aarle-Rixtel een bedevaart
naar Wittem. Deze bedevaart staat onder
leiding van een pater van “Christus
Koning” uit Helmond. Ook niet-leden van
de KAV kunnen aan deze reis deelnemen. Inlichtingen en opgave vóór 27
augustus bij Mevr. Sanders-Schepers,
Bosscheweg 40.
7 augustus Op kamp
Onder leiding van akela Van Roij en mej.
Beks zijn gistermiddag 24 welpen naar
Overloon getrokken waar ze zullen bivakkeren in een boerderij. De welpen blijven
een week van huis. Dinsdagmiddag
kunnen de ouders een kijkje nemen.
9 augustus Agenda Gemeenteraad
Aarle-Rixtel
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Op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering van Aarle-Rixtel, welke
woensdag 9 augustus om 19.30 uur zal
worden gehouden, zal o.m. ter tafel
komen: Voorstel tot verpachting van
broekgronden; Voorstel tot wijziging van
de verordening op de heffing van een
rioolbelasting; Voorstel tot het instellen
van verweer tegen een door de N.V.
Aannemingsbedrijf, voorheen H. de Baat
te Amsterdam gevraagde arbitrage inzake
geschil over het aanleggen van een
riolering e.a. en het stellen van een eis
tot schadevergoeding.
11 augustus Eeuwige geloften
Broeder Christoffel ( Pieter van Bommel)
zal op 15 augustus zijn eeuwige geloften
afleggen bij de congregatie van de
broeders van de Onbevlekte Ontvangenis
in Maastricht.
14 augustus Handboogschutterij
Gistermiddag werd op de doelen van “De
Eendracht” een vriendschappelijke wedstrijd gehouden tussen de schutters van
“De Eendracht” uit Aarle-Rixtel en “De
Batavieren” uit Neerkant. De zes eerst
geplaatsten waren: Neerkant: 1. Fr.
Lammers 155 p.; 2. G. Pijnenburg 146 p.;
3. H. Beijers 145 p.; 4. B. Beijers 143 p.;
5. L. v. Veghel 133 p.; 6. H. Bogers 131
p. Totaal 858 punten. Voor Aarle-Rixtel
was de uitslag± 1. F. v. Beek 198 p.+ 2.
Chr. Strik 197 p.; 3. J. Janssen 192 p.; 4.
W. Lammers 181 p.; 5. M. Janssen 180
p. ; 6. M. v.d. Graef 177 p. Totaal 1125
punten. Aarle-Rixtel won dus deze
ontmoeting op overtuigende wijze.
Morgen zal “De Eendracht” met twee
zestallen
deelnemen
aan
het
internationale handboogconcours te
Hulst. Om 10 uur zal hiervoor vandaag
worden geconcurreerd om uit te maken
welke schutters daar de eer van AarleRixtel zullen gaan hoog houden.
HELMONDSE COURANT augustus 1961

