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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. 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 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

Pagina 5CCCCCentraal alarmnummer  1 1 2



PPPPParochie  O. O. O. O. O..LLLLL.  V V V V Vrouw PPPPPresentatie Pagina 6

Zaterdag    3  september
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –  Dameskoor-kindernevendienst

Hanneke van Berlo (m.g.)
José van de Graef – Verberne (j.get.)
Harrie en Miet Huibers – Bekx
Toontje Manders (par.)
Jan Verbakel (verj.)
Jan van Rosmalen (par.)
Piet van de Velden (sterfdag)
Mien Verbakel-van Boxtel (KBO)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  4 september –  23ste Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Miet Verhoeven
Sien Nooijen (fund.)
Martina Aarts – van der Leemputten
Anneke Verbakel – van Dommelen
Overleden ouders Manders – van de Bogaard
Maria van Dijk – van de Kerkhoff (buurt)
Harrie en Betsie van der Sanden – van Kaathoven (verj./sterfdag moeder)
Jack van Leuken
Leo van Doren (j.get.)
Annie van Mierlo-van Doren (verj.)

Bijzondere intentie
15.00 uur Kerk – Orgelconcert door Henk Kooiker
Woensdag 7 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 10 september t/m vrijdag  16 september

Zaterdag 10 september
14.00-17.00 Kerk – Nationale orgeldag
Demonstratie en bespeling van het monumentale Smits-orgel door Rob Rassaerts
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang - kindernevendienst.

Riet van der Aa (fam.)
Johanna Bekx
Maria Aarts – van der Linden (par.)
Maarten Wouters (par.)

Week van zaterdag  3 september t/m vrijdag 9 september
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Zondag 11 september – 24e   Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Overleden ouders Beekmans – v. d. Berg (verj. moeder/fund.)
Overleden ouders  Jansen – Bens en dochter Antonette
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en zoon Herman
Maria van Roij (verj./par.)
Tot welzijn van de parochie

Woensdag  14 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

OVERLEDEN
Harry Vesters,  Lieshoutseweg 51, 87 jaar
Harrie van Boxmeer , Laag Strijp 28, 83 jaar

GETROUWD
Nicole Kuijpers en Andras Sinkiewicz

Orgelconcerten
Op zondag 4 september is er in de kerk om 15.00 uur een ORGELCONCERT door
Henk Kooiker. I.v.m. de NATIONALE ORGELDAG is er op zaterdag 10 september
tussen 14.00 uur en 17.00 uur, een demonstratie en bespeling van het monumentale
Smits-orgel door Rob Rassaerts. Welkom!

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 zijn 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 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.
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

Wij betuigen familie, vrienden en kennissen onze oprechte dank
voor het medeleven en belangstelling ondervonden tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn zus

Marietje Vrijken

Tevens willen wij verpleeghuis Sint Jozefsheil te Bakel bedanken voor de
liefdevolle verzorging.
Francien en Heinz Deisenroth-Vrijken
Aarle-Rixtel, augustus 2011

Afscheid Maarten Wouters

Bedankt OJO en harmonie De Goede Hoop voor de indrukwekkende begeleiding
tijdens de uitvaart. Het is  een voorrecht om met korps eer begraven te worden.
Bedankt dameskoor voor de prachtige gezangen tijdens de uitvaartdienst.
Bedankt pastor Deli voor de inspirerende woorden tijdens de uitvaartdienst.
Bedankt huisarts , specialisten en verpleegkundigen van het Elkerliek
ziekenhuis
Bedankt naasten, vrienden, buren, kennissen, collega’s dat jullie voor ons
klaarstonden en staan.
Bedankt verenigingen waar wij deel van uit maken.
Bedankt iedereen die op afstand meeleefde, voor de bloemen en kaarten, voor
de hand op onze schouder.

Anne, Philip en Jacobine Wouters

Pagina 9BBBBBericht van:

D a n k b e t u i g i n g

Wij willen iedereen die met ons heeft meegeleefd voor en na het
overlijden van mijn vrouw, ons mam en lieve oma, van harte
bedanken.

Mien Verbakel-van Boxtel

Jan Verbakel
Kinderen en kleinkinderen
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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 Presen-
tatie te Aarle-Rixtel kan dan worden
bekeken, bespeeld en beluisterd. Een
aangename en welluidende kennisma-
king!!
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!!

Wij nodigen jullie uit voor de openings-
avond op donderdag 15 september a.s.
om 20.00 uur in zaal ’t Heuveltje!
Voor deze avond hebben wij Joke Graat
en Gerda Jansen uitgenodigd die als
vrijwilligerswerken voor de stichting Be
More.
Verder presenteren wij ons nieuwe
jaarprogramma.

Bestuur
KVO

Pastor Deli en medeparochianen

Mijn hart stond heel even stil,
wat is dit nu voor een gril.
Gaat Pastor Deli ons verlaten,
hij zorgt goed voor zijn toeverlaten.
Wie doet er nu water bij de wijn,
samen delen is pas fijn.
Ik hou van open communicatie,
niet van macht in een relatie.
Mensen blijven mij zo boeien,
omdat ze elkaar laten groeien.
Niet door regeltjes en wetten,
die maken heel vaak korte metten.
Natuurlijk volg je de grote lijnen,
omdat je anders weg kunt kwijnen.
God houd van saamhorigheid,
dat wil niemand echt graag kwijt.
Er zijn vele wegen om mijn pad te
bewandelen,
als ik maar uit Liefde blijf handelen.
Fouten zijn om van te leren,
niet om die de rug toe te keren.
Je hoeft niet allemaal hetzelfde te
denken,
om levensvreugde aan elkaar te
schenken.
Geef ons wijsheid en de kracht,
dat deze keuze wordt verzacht.
Ik geloof in het goede, niet in het kwade,
Bisdom wij vragen U om genade.
Ik hou niet van dreigementen,
wil wel waar voor parochiecenten.
Dank U dat U mij aan wilt horen,
laat ons het goede steeds aanboren.
Pastor Deli veel succes,
wij springen voor U in de bres.
U handelt oprecht in Gods naam,
Christus voorbeeld blijft voornaam.
Er voor elkander mogen zijn,
in vreugde en in diepe pijn.

Dinie Kweens 21-08-2011



Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons 
terecht voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, 

kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze 
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. 

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale 
0900 - 899 8636 (  0,01 per minuut)

 of kijk op www.zorgboog.nl
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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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Expositie
eigengemaakte kaarten.

In de Aarle-Rixtelse bibliotheek is de
komende zes weken in de beide vitrines
een tentoonstelling ingericht van
eigengemaakte kaarten.
Deze zijn vervaardigd door Toos van de
Graef uit de Schoolstraat.
Alle  kaarten zijn in 3-D uitvoering.
De onderwerpen zijn divers zoals o.a.
verjaardagskaarten; kinderkaarten en
verlucht met bloemfiguren en gedichtjes.
Vooral de nauwkeurigheid van de geknip-
te bloemfiguren en andere decoraties
alsmede de gekozen kleurcombinaties
geven het geheel een uitermate fleurig
aanzien.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot
eind september tijdens de openingsuren
van de bibliotheek.

Bridgeclub Aarle-Rixtel

Dinsdag 30 augustus start bridgeclub
Aarle-Rixtel weer met de wekelijkse
clubavonden.
Heeft u interesse om mee te spelen?
Wij kunnen nog enkele leden plaatsen.
Inlichtingen bij Joop Seijkens tel:
0492381772

Dorpsplatform Aarle-Rixtel houdt
openbare vergadering
op 17 oktober 2011.

Wij willen U alvast laten weten  dat er op
17 oktober 2011 om 20.00 uur in de
zaal van Café ’t Heuveltje Dorpsstraat
86  te Aarle-Rixtel een openbare vergade-
ring zal worden gehouden waar iedereen
van harte welkom is.
Aan de agenda voor deze vergadering
wordt nog gewerkt maar één van de
agendapunten  zal zeker zijn: Dorps-
ondersteuning in Aarle-Rixtel toegelicht
door Stichting Welzijn Laarbeek (SWL).
Zoals U elders op deze website onder
Meest recente berichten kunt lezen,
heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel bij SWL
te kennen gegeven  het niet eens te zijn
met de urenverdeling voor dorpsonder-
steuning zoals die door SWL voor de 4
kernen in Laarbeek opgesteld is. Wij
streven er dan ook naar om deze
urenverdeling bijgesteld te krijgen.
Het definitieve programma zullen wij zo
snel mogelijk via het Gemeenschaps-
blad, de Laarbeeker en onze website
www.dorpsplatform.nl bekend maken.
Heeft u vragen voor Dorpsplatform Aarle-
Rixtel, stuur dan een mailtje naar
info@dorpsplatform.nl. Dit kan ook via
Contact op onze website.

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com



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
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DAR
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Fysio&Zo
In het Gemeenschapsblad van 4 juli 2011
stond de advertentie van Fysio-Manuele
Therapie Groenendaal-De Waard en
Fysio&Zo met ingang van 1 augustus
2011 gingen samenwerken. Reportad
ging op onderzoek uit. Ja, het pand van
Henk van Duppen is grondig verbouwd.
Het is nog niet volledig af, maar enkele
ruimtes kunnen alvast worden gebruikt.
Reportad is op be-zoek bij Fysio&Zo. Ik
word ontvangen door Lorraine McNab,
Peter en Ineke Groenendaal. Ik krijg een
rondleiding door de verschillende
behandelkamers. Peter Groenendaal
vertelt mij dat hij op zoek was naar
iemand die te zijner tijd zijn praktijk zou
kunnen overnemen. Hij heeft zijn praktijk
aan zijn woonhuis. Wil je de zaak
overdoen dien je keuzes te maken. Er
blijven wonen en de praktijk aan huis door
laten gaan, is geen optie. Lorraine vertelt
dat zij al vijftien jaar in Aarle-Rixtel woont.
Ze is getrouwd en heeft drie kinderen.
Lorraine had hem wel eens verteld dat zij
best een eigen praktijk zou willen
beginnen. Toen de vraag van Peter en
Ineke werd gesteld, was het noodzaak
om een geschikt pand te vinden. Toen
het pand op de Kouwenberg vrij kwam en
geschikt bleek, werden er plannen
gemaakt voor de inrichting. Haar vader en
vrienden helpen haar fantastisch. Met
een eigen praktijk komen allerlei dingen
om de hoek kijken. De hele

administratie, contracten met verze-
keringen en samenwerking met verwij-
zers. De fysiotherapie is in de loop der
jaren een verlengstuk van de huisarts
geworden. Mensen mogen nu dan ook
zonder verwijzing van de huisarts zelf
naar de fysiotherapeut toe. Lorraine heeft
best veel ervaring opgedaan en
cursussen gevolgd. In het St Anna-
ziekenhuis in Geldrop heeft ze als
sportfysiotherapeute gewerkt en
medische training gegeven. Daarna is zij
toen ze bij Groenendaal kwam werken
Manuele Therapie gaan studeren en heeft
zij zich gespecialiseerd als manueel
therapeut bij o.a. kinderen met
voorkeurshouding en huilbaby’s (KISS).
Daarnaast geeft ze sensomotoriek voor
kinderen die in de ontwikkeling achter
blijven. Naast haar werk bij Groenendaal
heeft zij 7 jaar zwangerschapsgym via de
Zorgboog gege-ven, een activiteit die in
het nieuwe pand waarschijnlijk weer
opgebouwd gaat worden. Momenteel valt
ze bij Cialfo in bij de volwassenen. Dus
als ik het goed begrijp, stoppen Peter en
Ineke Groenendaal op termijn en zet
Lorraine de praktijk voort. Peter en Ineke
willen nog enkele jaren doorgaan en
langzaam de zaak overdragen. Ook
collega Jeanne Strijbosch gaat dan mee
over. Voor de bestaande cliënten wijzigt
alleen de plaats van behandeling. Peter
en Ineke hebben alle vertrouwen in
Lorraine. Zij heeft de nodige papieren,
veel ervaring, een bekend persoon van de
praktijk. Voor de patiënten verandert er in
feite weinig. De nieuwe praktijk is
centraal gelegen in het dorp, wat voor
veel mensen praktisch zal zijn. We zijn
in Aarle-Rixtel wat blij dat bestaande
panden in gebruik blijven voor de
gemeenschap. Sinds 1 augustus 2011 is
Lorraine op de Kouwenberg 13 aan het
werk. Peter, Ineke en Jeanne blijven op
het bekende adres op de Koudemaas
werken. Zij gaan wel nauw samenwerken



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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met Lorraine. Reportad wenst hen
succes met de nieuwe opzet. Lorraine je
verraste mij met koffie en het heerlijke
appelgebak, had je niet hoeven doen, het
was wel lekker. Reportad.

De Meikever

We krijgen voortdurend dingen die we
niet willen hebben en wat we hebben en
koesteren, nemen ze ons af. Wat een
wereld, wat een onrecht. De nieuwe
comités schieten als paddenstoelen uit
de grond. Ale Blie en Niksweg hadden
we al. In oprichting zijn OJA Blie en Deli
Blie(moeten echt blijven), Johan Nie,
want die wil zelf echt stoppen. Ik heb het
al een keer geroepen. Johan niet meer op
Omroep Brabant, dan hebben we toch
minder weer in het land. Ik denk wel dat
hem een eervol afscheid ten deel zal
vallen a.s.zondag. Ik vroeg me wel af of
er een nieuwe komt of dat ze het doen
met de snelle jongens van Meteo
Consult. Het weer zal er niet minder om
zijn, de spreuken wel en die gaan we
missen, mensen. Johan nog bedankt.
Wat OJA betreft moet de gemeente zich
toch even achter de oren gaan krabben.
Elke fatsoenlijke gemeente heeft een
stuk jeugd- of jongerenbeleid en daarvoor
mag wat geld op tafel komen. De afwe-
ging is natuurlijk aan de raad der
gemeente, we kennen onze vertegen-
woordigers. Er zal nog wat gepraat
moeten worden. Mijn gewaardeerde
medecolumnist Michael Deli gaat ons
verlaten, owee, owee, welk een onzalige
beslissingen er toch genomen kunnen
worden. Alles in het groter belang van de
kerk, hoor ik iemand zeggen. Hij was hier
nog maar amper vijf jaar, net gewend aan
onze rare gewoontes, en dan moet hij
helemaal weer opnieuw beginnen in het

vreemde Son en Breughel. Dat kun je een
gelovig mens toch niet aandoen en ons,
Aarlenaren, helemaal niet. Ik heb begre-
pen dat er nog gepraat is in Den Bosch.
Op dit moment weet ik niet wat daarvan
het resultaat is. Anders rij ik een dezer
dagen eens naar Rome, ik moet daar in
de buurt toch zijn voor wat andere zaken.
Ik zal ze in ieder geval vertellen dat het
afgelopen is met de bloemen uit Neder-
land als het zo moet. Hier is het laatste
woord nog niet over gezegd. Ik besef nu
dat ik me kwaad zit te maken en dat
moet eigenlijk helemaal niet. Ik moet
even wat afleiding hebben. Ik ga maar
weer eens vliegen tellen op mijn kente-
kenplaat want dat schijnt tegenwoordig te
moeten. Ik wist echt niets van deze
nieuwe rage en ik vond het al vreemd dat
ik op meerdere plekken in Aarle mensen
op de knieën voor hun auto zag liggen. Ik
dacht nog aan een nieuwe methode van
aanbidding van onze Heilige Koe, maar
inmiddels ben ik wijzer geworden. Kijk,
aan wetenschappelijke onderzoeken
werk ik graag mede want ik tel ook al
jaren de vlinders in mijn tuin, de muggen
op mijn slaapkamer en de vliegen in de
soep. Als er iemand belangstelling voor
heeft, zeg het gerust, ik kan de cijfers zo
aanleveren. Over vlinders gesproken. Hoe
gelukkig kan een mens worden bij het
aanschouwen van slechts een vlinder op
een zonnige augustusmorgen in 2011.
Die zonnige ochtend was op zich al
bijzonder dit jaar, maar hij zat er echt.
Een levensgrote koninginnepage in vol
ornaat, zomaar in de Bimd. Ik heb hem
voor eeuwig vastgelegd daar in de Bimd
want voor je weet ligt er beton en asfalt
en is er geen plaats meer voor vlinders.
Ja, op de kentekenplaat aan de voorkant.
Ik moet er echt niet aan denken.

De meikever. Hier is Hier
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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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Runnersclub Lieshout start weer
met beginners-groepen.

Zoals u wellicht weet bestaat er in
Lieshout al meer dan 24 jaar een loop-
vereniging n.l. hardloop- en wandelclub
Runnersclub Lieshout (RCL) genaamd.
Een lopersvereniging, die trainingen
verzorgt voor het hardlopen en het
sportief wandelen.
Activiteiten van de hardloopafdeling van
RCL zijn o.a. het verzorgen van hard-
looptrainingen op de maandag-, dinsdag-,
donderdagavond en zaterdagmorgen en -
middag, het organiseren van diverse
hardloopwedstrijden, o.a. de Oranjeloop
en de Duvelscross en het deelnemen aan
verschillende hardloopwedstrijden.
Voor het hardlopen betekent dit dat er
getraind wordt voor het lopen van
verschillende afstanden (b.v. 5 of 10 km)
tot en met het voorbereiden voor het
lopen van de halve - en hele marathon.
Bij dit alles staat ontspanning en
gemoedelijkheid voorop.
Op maandag 5 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 hard gelopen 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 mogelijk 1
maand gratis mee te lopen.
Wandelgroep
Al weer 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 1uur rustig
wandelen, wat geleidelijk uitgebreid wordt

naar 1½ tot 2 uur, in een hoger tempo,
als men dat wenst.
Daarnaast organiseert de wandelafdeling
een grote wandeltocht in juni van elk jaar,
wordt er met een groot aantal leden
deelgenomen aan de vierdaagse van
Nijmegen en neemt men regelmatig deel
aan wandeltochten in den lande.
Ook voor de wandelgroep is er een
beginnersgroep, die zal starten op
woensdag 7 september a.s. om 19.00
uur bij de accommodatie van RCL aan de
Provinciale weg te Lieshout bij tennis-
park de Raam. En natuurlijk is het ook
hierbij mogelijk 1 maand gratis mee te
wandelen.
Bewegen is erg belangrijk om gezond te
blijven. Diverse zorgverzekeringen belo-
nen zelfs het lidmaatschap van een
sportvereniging.
Dus kom naar de trainingsavond op 5 of 7
september 2011 en zorg voor je gezond-
heid 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.

KKKKKlokje

Gevraagd:
Allround Coverband NO-EXIT uit Aarle-
Rixtel 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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Reünie van de R.K.J.B. –
R.K.J.B.B. en K.P.J.
op 1 oktober 2011.
Een klein comité heeft begin 2011 het
idee geopperd om een reünie te organi-
seren van de oud leden van de K.P.J. en
hun voorgangers de R.K.J.B. –
R.K.J.B.B. De directe aanleiding was een
reünie van de toneelgroep van de K.P.J.
die tot ieders tevredenheid verliep. Toen
werd de wens geuit om een reünie te
organiseren voor alle oud leden van de
K.P.J. Deze reünie gaat op 1 oktober a.s.
plaats vinden in café-zaal ’t Heuveltje. De
avond begint om 20.00 uur en duurt tot
het sluitingsuur.??? Reportad is in
gesprek met Godelieve Verbakel en Theo
Nooijen. Het derde comitélid, Martien van
den Heuvel, is op vakantie. Zij vertelden
mij dat ze geen ledenlijsten meer tot hun
beschikking hadden. Gelukkig konden
veel leden hun toch de nodige informatie
verschaffen, zodat er toch nog zo’n 400
oud-leden konden worden aangeschre-
ven. Maar niet iedereen hebben ze
kunnen bereiken. Dus vandaar hun
oproep om zich kenbaar te maken bij
hen. Telefonisch kunt u voor informatie en
aanmeldingen terecht bij; Theo Nooijen
(382491), Godelieve Verbakel (382718) of
Martien van den Heuvel (382673). De
aanmeldingen lopen op dit moment echt
binnen. Op www.reunie.kpj-aarle-rixtel.nl
kunt u ook alle informatie vinden. En u

kunt daar ook zien wie zich al heeft
aangemeld. Ook per mail:
reuniekpj@hotmail.com kunt u zich
opgeven. Liefst voor 16 september 2011.
Ik ben benieuwd naar de activiteiten van
de K.P.J. in de jaren dat ze actief waren.
Dat waren er best veel. Je moet je in die
tijd plaatsen. Er was veel jeugd, vooral in
de boerenstand. Er waren negentig jaar
geleden bitter weinig gezamenlijke
activiteiten. De voetbalclubs zijn pas na-
dien opgericht. Een culturele groep die
diverse activiteiten had, waaronder
volksdansen. Er werd aan atletiek
gedaan, zoals hardlopen ( 100 m. 1000
m. en 10.000 m.), estafetteloop, ver-
springen, hink-stap-sprong en hoog-
springen. Denk maar aan de sportdagen
die werden georganiseerd. Een
manifestatie van 750 sporters en sport-
sters maakten een kleurrijk geheel bij de
gezamenlijke oefening op een sportpark.
Een van de spectaculairste opvoeringen
was het bouwen van een piramide met 3
tot 4 personen hoog. Iedere afdeling had
zijn eigen kleur, voor Aarle-Rixtel was dat
een blauw rokje/broek met een wit shirt/
blouse. Op de velden werd er ge-
marcheerd. Op zo’n dag kwamen er vele
duizenden toeschouwers op af. In de
winter werd er gezamenlijk geschaatst
en werden er droppings georganiseerd,
waarbij de leden vervoerd werden per
vrachtauto en later per bus. Het
handballen is tot het allerlaatste toe
doorgegaan. Voor de bestuursleden
werden er kaderdagen georganiseerd. En
de leiders van de diverse sporten kregen
een noodzakelijke opleiding. We mogen
gerust stellen dat er veel goed werk is
verzet. De jongeren kregen de gelegen-
heid om de jongeren van andere dorpen
te ontmoeten d.m.v. een uitwisseling. Ja,
zegt Godelieve, er zijn in al die jaren veel
K.P.J. stellen ontstaan. In de beginjaren
waren de leden van de R.K.J.B. hoofd-
zakelijk uit de boerenstand. In latere
jaren nam het aantal boeren af en sloot
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ook de burgerjeugd uit het dorp aan. Je
kon lid blijven totdat je 30 jaar was, dan
was je te oud en moest je stoppen. Een
happening was het elk jaar met Koningin-
nedag als de vlooienmarkt plaats vond.
Enkele duizenden mensen bezochten
het Heuvelplein als daar de opgehaalde
spullen verkocht werden, waarvan de
spullen met meer waarde per opbod van
de hand gingen. Er is één keer een
instrument van een van de leden van
harmonie per opbod verkocht, wat later
toch weer rechtgezet werd.  Theo Nooijen
verteld dat hij een zestal jaren voorzitter is
geweest. Ruim vijftien jaar geleden is
K.P.J. Aarle-Rixtel gestopt als afdeling.
Voor de jeugd is er nu ook voldoende
gelegenheid om aan sport, muziek,
toneel, etc. te doen. Leuk is het ook om
te zien dat de leden van een culturele
groep van de K.P.J. van toen, nu nog
steeds op dat gebied actief zijn. Nu wel
bij de K.V.O., maar toch. Bij het veertig
jaar bestaan van het Gemeenschapsblad
hebben de vrijwilligers van het Gemeen-
schapsblad genoten van hun optreden.
De toneelgroep van de K.P.J. heeft
jarenlang Trees van Zutphen-Wage-
makers als regisseuse gehad. Zij had het
overgenomen van haar man Marius. Ook
meester Brok heeft dit gedaan. De
toneelgroep heeft ook hele leuke
ervaringen opgedaan. Alles moest zelf
gedaan worden; decors werden zelf
gebouwd, de huisraad werd overal
vandaan gehaald. Wim Nooijen sloeg per
ongeluk zijn broer Theo een bloedneus,
de zaal dacht dat het erbij hoorde. Voor
de goede orde ging het gordijn dicht. Tien
minuten later begon het toneelstuk
opnieuw. Reportad hoort de verhalen aan.
Hij heeft de indruk dat het een geweldig
weerzien wordt op 1 oktober. Degene die
zich nog niet heeft opgegeven krijgt er
absoluut spijt van. Hij wenst de organi-
satie alle succes toe. Theo bedankt voor
de koffie en de gastvrijheid.
Reportad.

Afspraak informatie wonen, bouwen en
milieu
Omgevingsloket op afspraak

LAARBEEK – Vanaf 1 september 2011
kunt u bij het omgevingsloket in het
gemeentehuis Laarbeek alleen nog op
afspraak terecht. Bij het omgevingsloket
kunt u informatie krijgen over activiteiten
op het gebied van wonen, ruimte en
milieu. Bijvoorbeeld wanneer u gaat
(ver)bouwen. U kunt bij het loket
informeren of u een vergunning of toe-
stemming nodig heeft voor de activiteiten
die u wilt uitvoeren en aan welke voor-
waarden u moet voldoen. Het voordeel
van het maken van een afspraak, is dat u
niet hoeft te wachten. U wordt altijd op
het afgesproken tijdstip geholpen.
Afspraak maken
Het omgevingsloket is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur en op woensdagavond van
18.00 tot 19.30 uur. Let u er wel op dat
de openingstijden de komende weken net
iets anders zijn. Zie het artikeltje op deze
pagina’s daarover. Een afspraak maken
doet u bij voorkeur via de website
www.laarbeek.nl, via de button ‘Afspraak
maken online’. In onze digitale af-
sprakenkalender ziet u direct welke data
en tijdstippen nog vrij zijn en kunt u een
afspraak maken. U ontvangt dan per e-
mail een bevestiging en eventueel nog
aanvullende informatie. Mocht u niet over
internet beschikken, dan kunt u ook
telefonisch een afspraak maken via
telefoonnummer 0492 469 700.

www.gemeenschapsblad.nl
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Reünie 40 jaar Zeilkamp
Laarbeek op het Holtus
Eiland in Loosdrecht

Door Daan van der Heijden

Laarbeek
Dit jaar ging pastoor Mundus Tilman voor
de 40e keer met een groep jongeren, naar
“zijn” eiland in de Loosdrechtse plassen.
Honderden jongeren uit Laarbeek hebben
op het Holtus eiland een zeildiploma
behaald. Hierdoor heeft Laarbeek het
hoogst percentage zeildiploma houders,
zonder dat daar zeil mogelijkheden zijn.
Vele mensen zijn via het zeilkamp in
aanraking gekomen met de zeilsport en
maken daar nog regelmatig gebruik van.
Ze hebben een zeilboot gekocht of huren
wel eens een zeilboot in Nederland, maar
ook zeker in het buitenland als ze daar
op vakantie zijn.
Als kapelaan in Eindhoven maakt Mun-
dus Tilman (op het zeilkamp ook wel
bekend als Piet) kennis met de zeil-
kampen voor de jongens uit zijn
parochie. Pastoor Holtus had een klein
eilandje geërfd en daar ging hij elk jaar
heen met voornamelijk ‘ongebonden
jongeren’. Dat was in eerste instantie de

doelgroep. Vakantie was toen nog niet zo
gewoon als nu. De boeren moesten al
zeker altijd thuis blijven vanwege hun
bedrijf, maar burgers konden vaak ook
niet op vakantie. Een weekje eruit was
dan iets waar de jongens zeker naar
uitkeken. Toen pastoor Tilman naar Aarle-
Rixtel vertrok heeft hij er voor gezorgd dat
hij één week in het jaar het eiland tot zijn
beschikking had. Het zeilkamp  sloeg al
meteen aan in Aarle-Rixtel. Wim van Dijk
was er al vroeg bij en is ook vele jaren
voorzitter geweest van het bestuur.
Enkele jaren geleden heeft hij de
voorzittershamer over gedragen aan Len
van Teeffelen die met veel plezier huis en
haard een weekje achter laat om, samen
met de anderen leden van het bestuur, de
jongeren uit Laarbeek een geweldige
vakantie-week te bieden in Loosdrecht.
Het is een redelijk vrij kamp waar de
jongens bijna kunnen doen en laten wat
ze willen. Al zijn er natuurlijk wel regels.
‘s Morgens en ’s avonds moet iedereen
aan tafel zitten om gezamenlijk te eten
en daarna moet iedereen om 21:30 uur
terug zijn op het eiland. Er wordt dus veel
gezeild, maar wie daar geen zin in heeft
kan ook gaan vissen, surfen, kanoën,
voetballen en ga zo maar door. Als het
geen zeilweer is, dan worden er andere
activiteiten opgezet om, de jongens toch
te vermaken. ’s Avonds om 21:30 uur
wordt het kampvuur aangestoken en
worden onder het genot van een hapje en
een drankje, sterke verhalen uitgewisseld
of een kaartje gelegd.
Vrijheid blijheid dus maar toch niet altijd.
Iedere boot heeft zo ook hun taken,
zoals corvee. Want vele handen maken
toch licht werk.
Maar toch gaan de wilde verhalen mee
naar huis, zoals de ruige zeilwedstrijden,
het om laten slaan van boten, de
ontgroening en het “kwallen” onderling.
Vanwege het 40 jarig jubileum wordt er op
1 en 2 oktober een reünie georganiseerd
voor oud deelnemers (minimum leeftijd



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 06-51162419Voor tegels en sanitair bezoek

onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:

www.vanrooydasmooi.nl

Hagelkruisweg 10

5735 BH Aarle Rixtel

T. 0492-381865

M. 06-13740800

info@henkmertens.nl

www.henkmertens.nl
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voor de deelname aan reünie is 18 jaar).
Mensen die in de afgelopen 40 jaar mee
zijn geweest, kunnen hier dus herinne-
ringen ophalen en lekker bijkletsen. Voor
eten, drinken en een plaats om te
overnachten wordt gezorgd. Om deze
reünie financieel te kunnen dragen, wordt
er aan de deelnemers een bijdrage
gevraagd. Wil je je opgeven voor de reünie
ter gelegenheid van 40 jaar Zeilkamp op
het Holtus Eiland, neem dan even
contact op met Len van Teeffelen
(0647436071) of stuur een email naar
info@zeilkamplaarbeek.nl.
Heb je interesse om volgend jaar mee te
gaan als deelnemer naar het Holtus
eiland, om op een geheel vrije manier
kennis te maken met de zeilsport dan
kun je je ook al opgeven voor het
zeilkamp van 2012! Kijk voor meer
informatie op: www.zeilkamplaarbeek.nl

Voelt u na de vakantie ook meer rust en
ruimte in uw hoofd? En bent u ook van
plan dat gevoel nou eens lang vol te
houden?
Waarschijnlijk zegt u na een week
werken: “ik zit er al weer helemaal in” of
“net of ik niet ben weg geweest” of  “de
vakantie lijkt al zo lang geleden”.
Met een Mindfulness training leert u o.a.
om stress de baas te blijven. In 8 weken
krijgt u inzicht in welke dingen u
“automatisch” doet, wat uw valkuilen zijn
en leert u diverse manieren om dit te
veranderen. Op donderdag 15 septem-
ber (19.30-22.00 uur) en dinsdag 20
september (9.00-11.30uur) start een
nieuwe training. U kunt zich hiervoor
nog aanmelden.
Ook  kinderen en jongeren hebben
steeds meer te maken met stress. Dit uit
zich vaak in druk gedrag, pesten of
gepest worden, slecht slapen en een

verminderde concentratie. Het is voor hen
vaak moeilijk om hun aandacht ergens,
langer dan 2 minuten, bij te houden.
Mindfulness is ook een prima training om
faalangst aan te pakken.
Voor kinderen en jongeren is er een
aangepaste Mindfulness training. Deze
kan individueel, in kleine groepen of met
een hele klas/school gevolgd worden.
 Mindfulness Laarbeek is aangesloten bij
de beroepsvereniging NFG (RBNG),
waardoor u deze training geheel of
gedeeltelijk vergoed kunt krijgen via uw
ziektekostenverzekeraar, (aanvullende
verzekering, alternatieve therapie). Kijk
hiervoor uw polis na.
Voor meer informatie kijkt u op de
website www.mindfulnesslaarbeek.nl of
bel Marie-Louise Magis 06 44051822.

Reünie R.K.J.B.(B.) en K.P.J.
Aarle-Rixtel

Begin 2011 is het idee ontstaan om een
reünie te organiseren voor alle  oud-leden
van de R.K.J.B.(B.) en de K.P.J. van de
afdeling Aarle-Rixtel. Deze reünie wordt
gehouden op     zaterdag 1 oktober 2011
in Café-zaal het Heuveltje in Aarle-Rixtel
en begint om 20.00 uur.
Meld je nog vóór 16 september a.s.
aan, via onze website:
http://reunie.kpj-aarle-rixtel.nl
Voor meer informatie of voor vragen kan
je contact opnemen met de organisatie
van deze reünie;  Theo Nooijen 0492-
382491, Martien van den Heuvel 0492-
382673 ofGodelieve Verbakel 0492-
382718 of via ons emailadres,
reuniekpj@hotmail.com
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BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG

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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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
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

www.kapsalonastrid.nl



BBBBBericht van: Pagina 31

Rond de kermis veel geroffel,
doch ook veel gerommel,
dat laatste kwam niet alleen door
onweer,
maar andere factoren speelden ook mee,
voor de drommel.
De zegen kwam niet alleen van boven,
ook kwam die uit Den Bosch
en vooral dat laatste maakte veel los.
Onzen Belsen Pastoor zou moeten
verkassen,
hoewel hij liever in ons Aarle zou blijven.
Wat ons echter nog meer deed
verrassen,
was, dat zijn voorganger heel Laarbeek
in gaat lijven.
Hij krijgt wel een assistent,
maar de grote baas dat wordt hij,
zo’n bericht maakt weinigen blij
en zorgt in onze geloofsgemeenschap
voor averij.
Wellicht brengt protesten ze op andere
gedachten,
hoewel iedereen intussen weet,
dat ze daar niet op inspraak zitten te
wachten.
RD

KKKKKlokje

Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
b.g.g. 0492-529938.

Zelfhulpgroep Angst en Fobie

Op maandag 12 september gaan we
weer starten met de zelfhulpgroep Angst
en Fobie. De groep wordt begeleid door
getrainde ervaringsdeskundigen.
Voor wie zijn deze groepen bedoeld?
- als je angstklachten hebt, zoals
paniekstoornis, sociale fobie, en
piekerstoornis
- de angstklachten moeten niet al te
ernstig zijn; je moet het idee hebben dat
je er door middel van zelfhulp wat aan
kunt doen
De leden van de groep komen iedere 14
dagen op maandag om 19.00 uur bijeen

in het gebouw voor Informele Zorg ‘de
Kroon aan de Kronehoefstraat 21-29 in
Eindhoven.
Aanmelding/informatie
Via Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-
Brabant,  telefoon: 040 2118328
Bereikbaar tijdens kantooruren of anders
via antwoordapparaat.
Of via E-mail: zhn@upcmail.nl
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Collecte KWF Kankerbestrijding

De strijd tegen kanker is nog niet gestre-
den. Ondanks de goede resultaten heb-
ben we nog een lange weg te gaan want
helaas overlijden er nog jaarlijks 38.000
mensen aan kanker. Wetenschappelijk
onderzoek blijft daarbij nog steeds heel
hard nodig. Maar zonder geld geen
onderzoek! Onderzoek waarmee betere
en minder ingrijpende behandelingen
ontwikkeld kunnen worden. Geef daarom
gul aan KWF Kankerbestrijding en help
mee in de strijd voor gezondheid.
De collectant van KWF Kankerbestrijding
komt in de week van maandag 5 t/ m 10
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 over-
maken op giro 26000.
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

Argentijnse Tango buitensalons

Het einde van de zomer nadert, zo ook
de serie Argentijnse Tango buitensalons
op de kouwenberg (kiosk)
Komende zondag 4 September is ieder
welkom om de sfeer te komen proeven
die de Argentijnse Tango creert.
We starten om 17.00 uur, maar Tango-
salons komen vaak geleidelijk op gang
dus kom eens kijken vanaf 18.00 uur.
(Niet bij regenweer !!!)
Tangodansers uit verre omstreken reizen
er soms wel meer dan een uur voor, om
op de Aarlese Kiosk elkaar te omarmen
om de originele Tango met elkaar te
dansen. De Tango is een zeer sociale
dans waarbij ieder met ieder danst.
De overwegend oude tangomuziek stamt
uit de tijd van de kiosk en past wat sfeer
betreft dus goed bij elkaar. De Tango is
een improvisatiedans, en wordt dus het
liefst met zo min mogelijk vaste patronen
gedanst. Essentieel is de connectie met
de danspartner en met de aarde. Eerst
dan kunnen de partners elkaar aanvoelen
en op elkaar reageren.
Binnenkort geeft de Aarlese Tangoschool,
Tango Ahora op diverse plaatsen in
Brabant weer gratis
kennismakingslessen. Wist u dat Tango
Ahora in acht jaren tijd is gegroeid tot
Brabants grootste Tangoschool en dat
Aarle-Rixtel het meeste tangodansers
per duizend inwoners heeft?
Reden genoeg om eens nieuwsgierig te
worden. Info. Marc Bies 06-3600.1971

KKKKKlokje

KKKKKlokje

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.

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 veer-
tien dagen. Informatie Atelier Overhorst
Helmond voor gratis proefles, tel: 0492-
525451.
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Koningschieten OLV gilde.

Bijna traditiegetrouw stroomde
kermismaandag het gildeterrein van het
Onze Lieve Vrouwegilde aan de Hagel-
kruisweg vol met belangstellende
dorpsgenoten. Gewoon voor de gezel-
ligheid of wellicht aangetrokken door het
driejaarlijkse koningschieten, ik heb het
ze niet gevraagd. Gezellig was het in
ieder geval op het inmiddels fraai
groene gildeterrein, ondanks het lichte
buitje wat later in de middag. Ook
burgemeester Ubachs van Laarbeek
was aanwezig en mocht natuurlijk het
openingsschot lossen.  Na de gebrui-
kelijk plichtplegingen traden acht
blauwe gildebroeders aan voor de strijd
om het koningschap. Naast de regeren-
de koning Eugene Barten waren dat
Gerard Maas, Mari Kerkhof, Riny en
Harrie Oosthoek, Henk Sterken, Pieter
Bouman en Henk van de Ven. Je zou
het aan de ontspannen sfeer niet
gezegd hebben, maar het ging er toch
serieus aan toe. Ze gingen stuk voor
stuk voor het koningschap en terecht,
want het is een eervol ambt binnen het
gildewezen. De blauwe koningsvogel
was dit jaar gevrijwaard van boze

geesten en de rooi schut,
want andere jaren zien ze
altijd kans om er een
rood veertje in te steken
of een  kwastje rode verf
aan de smeren. Het is ze
dit jaar niet gelukt en het
noeste stukje vakwerk
van gildebroeder en
wapenmeester Henny
van der Putten kon
ongeschonden de top in.
Na ruim anderhalf uur en
77 schoten legt de vogel
het loodje en kon
iedereen meegenieten
van de enthousiaste
reacties want

gildebroeder Eugene Barten bleek de
gelukkigste hand met schieten te hebben
en kon zijn koningschap met drie jaar
verlengen. Daarmee schiep hij direct al
een probleem want volgens de gilde-
tradities moet de oude koning de nieuwe
koning inhuldigen. Deze taak werd echter
overgenomen door hoofdman Jos van den
Heuvel. Met zichtbare voldoening nam
Eugene Barten daarna de vendelgroet van
zijn gilde in ontvangst, speciaal van de
acht jeugdige vendeliers die hijzelf als
instructeur heeft opgeleid. Afgelopen
donderdag was ik even te gast bij de
nieuwe koning en ik stelde hem de vraag.
Of je hebt veel geluk, of je kunt goed
schieten, of ze hebben de vogel voor je
klaargelegd. Zijn antwoord was kort en
bondig. Ja, ja en nee. Volgens Eugene is
het ook een kwestie van kennis en
techniek. Je moet weten waar je de vogel
raakt, want het is een echte puist en door
de constructie van het hout splijt die bijna
altijd op het punt waar die het meest wordt
geraakt. Eugene besefte na het neervallen
van het laatste stuk meteen dat hij in de
race is voor nog een heel bijzondere functie
binnen het gilde, namelijk het keizerschap.
Daar moeten we nog drie jaar op wachten,
kermis 2014 dus. Het zou dan zomaar een
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ASV’33:
OPGAVE NIEUWE LEDEN:

Het nieuwe voetbal seizoen 2011–2012
staat op het punt van beginnen. Graag
willen wij jullie jongens en meisjes
uitnodigen om bij ASV’33 te komen
voetballen.
ASV’33 is een voetbalvereniging die veel
aandacht besteedt aan het beleven van
plezier aan het voetbal en waarbij niet
primair de prestatie voor op staat. Het op
een plezierige manier kennismaken met
alle facetten van het voetbalspel is lei-
dend. Ook staan de normen en waarden
hoog in het vaandel bij ASV’33.
Bij ASV’33 kun je terecht vanaf 4 jaar,
waarbij je dan ingedeeld wordt bij de
Mini’s.
Het meisjesvoetbal heeft zich sterk
ontwikkeld bij ASV’33.
Natuurlijk kun je voor alle andere
leeftijdscategorieën  altijd terecht bij
ASV’33.
Als je dus graag bij ASV’33 wilt
voetballen geef je dan z.s.m. op.
Opgave kan gebeuren bij Frans
Verschuuren, telefoon 0492-536919 of 06-
10565327. Bij zijn afwezigheid Jan
Verheijen, telefoon 06-53898215. Wil je
meer informatie stuur dan een mailtje
naar jeugd@asv33.nl

WIE HELPT
ONS UIT DE BRAND?

De Nederlandse Brandwonden Stichting
heeft haar jaarlijkse collecteweek in de
2de week van oktober. Ook in Aarle Rixtel
liep de collecte dankzij de collectanten
en de coördinatie van Astrid Schepers al
jaren prima. Nu heeft Astrid aangegeven
hiermee te willen stoppen. Om nu de
collecte toch door te kunnen laten gaan
zijn we op zoek naar iemand die deze
taak wil gaan overnemen. Dit
vrijwilligerswerk kost door het jaar heen
geen tijd, alleen rondom de collecteweek
ben je er mee doende. Ook kunt u
rekenen op een prima ondersteuning en
goede uitleg over wat het inhoud en hoe
te handelen.
Er zijn een aantal trouwe collectanten,

ongemeen spannend koningschieten
kunnen worden. En ook nog een hete
lange middag want mocht het Eugene
lukken om keizer te worden, dan dient er
direct daarna opnieuw begonnen te
worden met het schieten voor een nieuwe
koning. En dat mag maar tot de
duisternis invalt, vervolg dus op
kermisdinsdag. We kijken misschien al
te ver vooruit. Eerst maar eens genieten
van de komende periode waar Eugene
met plezier naar uitkijkt. Hij is gildeman
in hart en nieren en is trots op zijn gilde
en dat hij dat de komende jaren overal
als koning mag vertegenwoordigen . En
wij zijn ook trots op een dergelijk mooi
gilde dat niet voor niet in de hele regio en
daarbuiten prijzen wegsleept en de naam
van Aarle-Rixtel uitdraagt, samen met de
broeders van het Sint Margarethagilde.
JWP

maar ook die zouden er wel een paar bij
mogen komen, vele handen maken licht
werk.
Voor meer informatie of aanmelden
neemt u contact op met Marianne
Castelijns, tel. 0497-384077 of email:
mcastelijns@brandwonden.nl
Ook op www.brandwonden.nl kunt u meer
vinden over alles wat met de Stichting te
maken heeft.



Bericht van: 50 jaar geleden Pagina 42

18 augustus Bouwvergunningen
Door het Gemeentebestuur werden
vergunningen verleend, voor de bouw van
een garage aan mevr. Gruyters-Derks,
langs de Pastoor van den Heuvelstraat;
voor de bouw van een bedrijfsruimte aan
de heer Vereijken, tuinder op Dung alhier
en aan de Maatschappij ter bevordering
van welstand onder de landlieden voor
verandering van een boerderij op Laag
Strijp alhier. Op verzoek van betrokkene
werd er Verlof-B verleend aan de heer H.
v.d. Putten voor zijn patates frites bedrijf
langs de Lieshoutseweg.

18 augustus Speeltuin op de Heikant
De speeltuin langs de Bakelseweg zal
worden uitgebreid met een grote vijver
voor beoefening van waterspel en sport

21 augustus Kermis 1961
Een beetje huiverig, zoals de natuur, is
zaterdagavond de Aarle-Rixtelse kermis
aangevangen. De voorpost gevechten
leverden de middenstanders, die alle
mogelijke zeilen hebben moeten bijzetten
om het de kermisgasten naar de zin te
maken. Ook op en rond het Heuveltje
heerste, zoals vanouds, de dagen
voorafgaande aan het jaarlijkse evene-
ment grote bedrijvigheid, waarbij de
Aarlese jeugd haar vertier zocht en vond.
Zaterdagavond traden, om de kermis te
openen, achtereenvolgens aan harmonie
“De Goede Hoop” en de gilden St.
Margretha en OL. Vrouw. Deze gezel-
schappen maakte rondgangen door de
dorpsstraten om “den volke kond te
doen” dat de kermis geopend was. En
toen traden in de frontlinie aan, de
kasteleins om de dorstige mens te laven,
de frituur- en eetsalons om de hongerigen
te spijzen en de kermismensen om de
zoekenden naar het meest attractieve te
noden in hun “spullen” plaats te nemen.

Vandaag maandag en morgen dinsdag
zijn de dagen voor de “rooi” en “blauw”
schut. Maandagmorgen om 9 uur is er in
de parochiekerk het jaargetijde voor de
gilde van St. Margretha, die na de koffie-
tafel in café van Helvoort in slagorde zal
aantreden voor het koningsschieten.
Deze elke drie jaar weerkerende traditie,
waarvoor altijd veel belangstelling
bestaat, zal plaatsvinden op de wei nabij
de boerderij van de heer van den Heuvel
(voorheen F. Bekx) op de Opstal en zal
plus minus om half elf aanvangen. Voor
het gilde van OL. Vrouw is het dinsdag-
morgen om negen uur in de parochiekerk
H. Mis voor de overledenen en levende
leden en zal op hetzelfde uur als maan-
dagmorgen het koningsschieten plaats-
vinden. Dit zal gehouden worden op het
weiland van de heer van de Nieuwenhof,
gelegen achter “Litrofa” op de Bossche-
weg. Eén traditie heeft achterwege
moeten blijven op deze kermis, namelijk
het matinee van gemengd koor “De
Klokkengieters van 1660” . Dit vanwege
uitstedigheid van de directeur.

26 augustus Nieuwe gildekoningen
Bij het gilde St. Margretha keek men niet
op een koning, want in een tijdsbestek
van een half uur, kon men het aftreden
van de oude koning Karel de Jong
meemaken en de kroning van resp. Frans
Bekx, Dr. Tersmette en tenslotte Henk de
Jong, die voor drie jaren de eer heeft als
koning van de “Rooi Schut” geëerd te
worden. Hem werd alle ceremoniële eer
aangedaan, welke bij zulke traditionele
gebeurtenissen behoort. Bij gilde OL.
Vrouw ( de Blauwe Schut) was het
Martien van de Heuvel die koning Jan van
Dooren met een meesterlijk schot
onttroonde. Ook hier was het “de leut” en
de plechtigheden, die ook voor deze
gildebroeders de kermis attractief maken.

HELMONDSE COURANT
augustus 1961






