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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
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*
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personenvervoer
rolstoelvervoer
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)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
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
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in
de Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Julianastraat 2-008. Gemert. Afspr. , ma t/m vr 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: 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
VIERBINDEN: 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
Dorpsservicepunt: Pastorie, Heindertweg 1, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.
email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :
Centraalkantoor: 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 1 september t/m vrijdag 7 september
Zaterdag 1 september
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Overleden ouders Manders- van de Bogaard
Piet van der Velden
(sterfdag)
Toos v.d. Graef- van der Aa
(par.)
Jan Verbakel
(verj.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 2 september – 22ste Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Maria van Dijk – van de Kerkhoff
(par.)
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen
(fund.)
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Martina Aarts – van der Leemputten
Anneke Verbakel – van Dommelen
Overleden ouders Loomans – Noijen
Annie van Mierlo – van Doren
Truus Verbakel – van der Heijden
(par.)
Overleden familie van de Kerkhoff – van Alphen
Joke Smits
Martin Brands
Peter Bordat
Leo van Doren
(j.get.)
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 5 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 8 september t/m vrijdag 14 september
Zaterdag 8 september
- Maria Geboorte
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Frans Vogels
(par.)
Harrie en Miet Huibers – Bekx
Harrie en Betsie van der Sanden – van Kaathoven (verj./sterfdag moeder)
Tot welzijn van de parochie
15.00 – 17.00 uur Nationale orgeldag- Orgeldemonstratie in de kerk
Zondag 9 september – 23e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – de Cantorij
Overleden ouders Beekmans – v. d. Berg
(verj. moeder/fund.)
Johanna Bekx
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en zoon Herman
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Tot welzijn van de parochie
+ 11.00 uur Uitreiking communie thuis aan niet mobiele parochianen (zie meded.)
16.00 uur Kerk – Orgelconcert + koperblazers
Woensdag 12 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Gonny Roijackers – Honig, Beverstraat 12, Beek en Donk. Zij was 88 jaar.
Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Ook u hoort erbij!
We hebben daarom het initiatief genomen om als u dat wenst, elke veertien dagen na
de H. Mis de H. Communie bij u thuis te brengen. Vanaf 11.00 uur kunt u ons dan bij u
thuis verwachten. U kunt zich telefonisch aanmelden op tel. Nr. 381215 of via een
briefje in de brievenbus van de pastorie aan de Heindertweg 1. Het kan ook via de mail
olvpres1@onsmail.nl Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze dienst te
bewijzen.
We zijn op 26 augustus gestart.
Samen vormen we de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Communie groep.
Orgelconcert
I.v.m. de Nationale Orgeldag is er op zaterdag 8 september tussen 15.00 uur en
17.00 uur, een demonstratie en bespeling van het monumentale Smits-orgel door Rob
Rassaerts. Welkom!
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 25 oktober a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de pastorie aan de Heindertweg. Deze avond is bedoeld als voorbereiding
voor de gemeenschappelijke doopviering van 25 november a.s. Voor deze avond
en voor de doop van uw kindje kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de
pastorie: tel. 381215.
Spreekuren Pastorie
Wilt U een persoonlijk gesprek met pastor Engels, dan kunt u daarvoor bellen naar tel.
nummer 462497.
Op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen over:
dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of
ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Deken van de Laar kunt u bereiken op tijdens het spreekuur in de pastorie van de St.
Luciakerk te Mierlo-Hout op dinsdag van 09.30 – 10.00 uur en op donderdag van 18.00
tot 18.30 uur.
Telefoonnummers van de Parochie St. Lucia te Mierlo – Hout is 0492- 522930 of
mobiel 06- 50697342.

Pagina 8

Bericht van:

Pagina 9

Smits-orgel Aarle-Rixtel
Nationale Orgeldag 2012
Traditiegetrouw wordt op de zaterdag van
Open Monumentendag (thema 2012:
Monumenten en groen) de Nationale
Orgeldag gevierd. Het is dit jaar voor de
elfde keer in successie dat dit
evenement in het gehele land wordt
georganiseerd.
Deze Nationale Orgeldag vindt dit jaar
plaats op zaterdag 8 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 15.00 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!!
De dag daarna, zondag, 9 september
2012, wordt om 16.00 uur in genoemde
kerk een orgelconcert gegeven door Piet
Groenendijk, met medewerking van het
Trio The Royal Dampierre, jachthoorns.
Ook de moeite waard!!

Boek “Aarlese mensen
1945 – 1970” gepresenteerd.
Woensdag 29 augustus a.s. wordt het
eerste exemplaar van het jubileumboek
van Heemkundekring Barthold van
Heessel, Aarlese mensen 1945 – 1970,
overhandigt aan een prominente Aarlese
inwoner. Hierna komt het beschikbaar
voor geïnteresseerden.
Zij die hebben ingetekend worden uitgenodigd om tijdens de heemmarkt,
zondag 2 september op de Kouwenberg,
hun bestelde exemplaren op te halen.
Boeken welke dan niet zijn afgehaald
worden in de week hierna bezorgd.
Het boek is vanaf 1 september verkrijgbaar in Aarle-Rixtel bij La Romanza,
Dorpsstraat 23 en Primera/MCD en in
Helmond bij boekwinkel De Ganzenveer
aan de Oude Aa . De verkoopprijs is
24,95 Euro.
Deze uitgave geeft een impressie van het
dorpsleven in Aarle-Rixtel in de periode
van “Wederopbouw en Groei” tussen
1945 en 1970. In meer dan 600 foto’s, in
zwart-wit en kleur, wordt het leven en
werken van de Aarlese mens in beeld
gebracht.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
belangstelling en het medeleven bij het overlijden van ons
moeder, oma en overgrootoma

Cornelia van Falier- Gootjes
In het bijzonder willen wij danken dokter Engels en dokter Tielemans en het
verplegend personeel van Zonnetij voor de goede zorgen.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Falier.
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Gedoopt. Communie gedaan. Tijd
nu voor het Vormsel?
Na de herfstvakantie start de voorbereiding op het Vormsel. Een aantal
kinderen hebben zich al aangemeld.
Zit jij ook in de 1e klas van het voortgezet
onderwijs en wil je ook graag mee doen?
Meld je dan snel aan bij een van de leden
van de werkgroep of op de pastorie. Ook
kinderen die naar de tweede klas gaan
van het voortgezet onderwijs en die nog
graag mee willen doen, zijn van harte
welkom! Wil je meer informatie, neem
dan contact op met een van ons.
De vormselwerkgroep
Gerrie van Bommel (tel. 383008), Anette
Claassen (tel. 520488),
Annemiek Kamp (tel.384004), Koen
Moors (tel. 522535)

Collecte KWF Kankerbestrijding
De strijd tegen kanker is nog niet
gestreden. Ondanks de goede resultaten
hebben we nog een lange
weg te gaan want helaas overlijden er
nog jaarlijks ca. 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 3 t/m
zaterdag 8 september weer bij u aan de
deur. Elke collectant kan zich legitimeren. KWF Kankerbestrijding is te
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herkennen aan het rood-wit-blauwe logo
met de krab en aan het Keurmerk van
het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Wie de collectant mist, kan een gift
overmaken op giro 26000.
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

Gemeentegids 2013 alleen door Akse
Media

Acquisitie advertenties
gemeentegids
LAARBEEK – Vanaf komende week zal
Akse Media BV bedrijven gaan benaderen voor advertenties in de
gemeentegids 2013. Dit bedrijf is afgelopen week geselecteerd als producent van
de enige gemeentegids die in samenwerking met de gemeente Laarbeek wordt
uitgebracht. De acquisiteurs van Akse
Media kunnen een brief van de gemeente
Laarbeek overleggen, om aan te tonen
dat zij voor onze gemeentegids werken.
Neem bij twijfel contact op
De afgelopen tijd ontvingen wij meldingen
van bedrijven en verenigingen dat zij
benaderd zijn voor advertenties of vermeldingen in diverse gidsen. Als u twijfels
of opmerkingen heeft naar aanleiding van
contact met een bedrijf dat zegt de
gemeentegids te produceren, kunt u
contact opnemen met Margriet Swinkels
van de gemeente Laarbeek, telefoonnummer 0492 469 758 of e-mail
margriet.swinkels@laarbeek.nl.
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Laarbeekse Complimenten
Vrijwilligerswerk 2012
Landelijke
vrijwilligerswerkprijzen
van 2.500 tot 5.000 euro
Wegens groot succes heeft de staatssecretaris van VWS, Marlies Veldhuijzen van Zanten, besloten om de Meer
dan handen awards uit het Europees
jaar van het vrijwilligerswerk 2011 een
vervolg te geven! Op 7 december 2012,
internationale vrijwilligersdag, reikt zij de
“Meer dan handen vrijwilligersprijzen
2012” uit.
Vrijwilligersprojecten en burgerinitiatieven,
maar ook bedrijven en gemeenten die
actief samenwerken met vrijwilligersprojecten kunnen zich tot 15 oktober
2012 inschrijven en maken zo kans op
prijzen van 2.500 tot maar liefst 5.000
euro. Naast zelf inschrijven op
www.vrijwilligerswerk.nl, is het ook mogelijk om projecten, gemeenten of bedrijven
voor te dragen. Er worden prijzen uitgereikt in drie categorieën: Innovatie,
Verbinding en Competentie. Nieuw is de
Samenwerkingsprijs.
Deze kunnen gemeenten en bedrijven
winnen die actief met vrijwilligersprojecten en burgerinitiatieven samenwerken.
Alle deelnemers worden op de site
www.vrijwilligerswerk.nl gepubliceerd,
bezoekers kunnen hun stem uitbrengen.
In totaal worden 24 deelnemers genomineerd in verschillende categorieën,
waarvan er vijf een prijs winnen.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
Otterweg 29, 5741 BC Beek en Donk
Tel. Nr. 0492 328807. Email:
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl

De uitreiking van de Laarbeekse
Complimenten Vrijwilligerswerk vindt dit
jaar alweer voor de achtste keer plaats
en wel op vrijdag 2 november in De Dreef
in Aarle-Rixtel. De uitreiking wordt
georganiseerd door het steunpunt
vrijwilligerswerk in samenwerking met de
gemeente Laarbeek. Met de uitreiking
van de Complimenten willen we het vrijwilligerswerk motiveren en onze waardering uitspreken voor alle vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties die actief zijn in
de gemeente Laarbeek.
Wij willen alle besturen en vrijwilligers van
de vrijwilligersorganisaties vragen alvast
na te denken welke vrijwilligersorganisatie zij voor willen dragen voor de
Laarbeekse Complimenten.
Eind augustus ontvangen de organisaties
daarvoor de uitnodiging. Net als
voorgaande jaren willen we niet één
organisatie complimenteren, maar meerdere organisaties in verschillende sectoren. Per categorie krijgt één organisatie
een compliment uitgereikt ter waarde van
€ 250,-. De jury bestaat uit Laarbeekse
maatschappelijk betrokken ondernemers.
Wij hopen, net als voorgaande jaren, dat
er veel vrijwilligersorganisaties aangemeld
worden om kans te maken op de
Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk 2012!
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
Otterweg 29. 5741 BC Beek en Donk.
0492–328807. Email:
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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³'$169225$/´
Het nieuwe kinderdansseizoen
begint op 4 september!
5-7 jaar: 16.00 - 16.45uur

8-10 jaar: 16.45 - 17.30uur

iedere dinsdagmiddag, gymzaal BS de Heindert
De lessen bestaan uit een mix van verschillende
dansstijlen en dragen bij aan een positieve
sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling,
waarbij het plezier in het dansen voorop staat!
Info en/of aanmeldinggratis proefles
dansvooral@xs4all.nl of 06-17365752
Maureen van der Kuijp-Tuinman
Pagina 15

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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Ergotherapie bij artrose
Laatst werd ik gevraagd een afspraak te
maken met mevrouw Andriessen. Zij zou
behoorlijk last hebben van artrose in met
name de handen en polsen.
Zoals ik bij een ergotherapiebehandeling
meestal doe, ging ik bij mevrouw op
huisbezoek. Op deze manier kon zij haar
beperkingen meteen in de thuissituatie
verduidelijken.
Mevrouw krijgt steeds meer last van haar
gewrichten. Als belangrijke vragen had
zij: op welke manier kan ik het beste met
de pijn omgaan? Kan en mag ik alles nog
wel?
Hoe kan ik mijn dagelijkse dingen zo
doen dat ik zo min mogelijk pijn heb?
Mevrouw Andriessen vindt het belangrijk
dat zij zichzelf zo goed mogelijk kan
verzorgen. Op dit moment heeft zij
problemen met het aantrekken van haar
kousen. Verder zijn het dichtmaken van
knoopjes en de rits problematisch.
Ook in het huishouden wil mevrouw zo
veel mogelijk zelf blijven doen. Vooral
koken vindt zij erg leuk, maar met bijvoorbeeld schillen, snijden en afgieten heeft
zij moeite. Ze heeft vaak niet genoeg
kracht, laat dingen uit de handen vallen
en de handelingen doen pijn.
Mevrouw leest graag een boek, maar het
vasthouden hiervan lukt niet langdurig.
Met mevrouw ben ik aan de slag gegaan
met de verschillende activiteiten. Ik heb
met haar leefregels besproken waarbij zij
haar gewrichten op een zo goed mogelijke manier belast. Daar hebben we in de
praktijk mee geoefend. Zoals op een
betere manier leren afgieten. We hebben
ook verschillende hulpmiddelen uitgeprobeerd. Zoals een verdikt mes om te
snijden en een dunschiller met een Yvormig handvat.
Mevrouw moet er ook mee om leren gaan
dat zij niet over haar grenzen gaat; zij
moet haar activiteiten meer plannen.
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Haar gewrichten hebben na inspanning
rust nodig.
Uiteindelijk functioneerde mevrouw weer
plezieriger na het bespreken van de
leefregels, het praktisch oefenen, het
uitproberen van enkele hulpmiddelen en
het beter leren plannen.
Ergotherapie is onderdeel van het Paramedisch Centrum Laarbeek. U kunt een
afspraak maken met Karen van der
Muuren, telefoon: 06-19718264.
Voor ergotherapie heeft u een machtiging
nodig van uw huisarts. Via de basisverzekering wordt ergotherapie in ieder
geval voor 10 uur per kalenderjaar
vergoed.

Reclame op nieuwe
Laarbeekse Buurtbus
Zoals u wellicht weet gaat er binnenkort
een “nieuwe” buurtbus rijden die alle
Laarbeekse kernen met elkaar verbindt
en naar het ziekenhuis in Helmond rijdt.
Deze bus zal op door-de-weekse dagen 2
keer per uur door heel Laarbeek rijden.
Om dit project mogelijk te blijven maken
zijn er structurele financiële middelen
nodig en wij willen met dit persbericht
ondernemers of organisaties in Laarbeek
de kans geven om reclame te maken op
onze buurtbus.
Het is mogelijk om reclame te maken
vóór op de buurtbus, op de zijkanten, de
achterkant en aan de binnenzijde (achter
de zitplaats van de chauffeur).
De kosten op jaarbasis variëren tussen
de € 600,00- € 1.000,00 afhankelijk van
de grootte en plaats van de belettering.
Indien u geïnteresseerd bent of meer
informatie wilt kunt u contact opnemen
met Henrie Bouwmans van Vierbinden die
het project ondersteund. Telefonisch is hij
te bereiken op werkdagen van maandag
tot/met donderdag 0492-32880 of via de
mail hbouwmans@vierbinden.nl
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Van Aarle-Rixtel
naar Afrika via
Las Vegas en Japan
Van dinsdag 7 augustus tot en met
donderdag 9 augustus vond de grootste
wereldreis van het jaar plaats voor alle
basisscholieren uit Aarle-Rixtel. De reis
startte met de komst van piloot Stephan
met zijn stewardess Femke, die naar
Aarle-Rixtel waren gekomen om alle
kinderen mee op reis te nemen. En ze
waren niet alleen gekomen! Ze hadden
onder andere een stoere cowboy uit
Amerika, flamenco dansers uit Spanje en
een Eskimo uit het ijskoude Groenland
meegebracht. De piloot had de hele
wereld afgereisd om iedereen mee te
nemen naar de leukste drie dagen van
het jaar, namelijk de Jeugd3Daagse in
Aarle-Rixtel!
Na de traditionele openingsdans –
samen met alle groep 8 leerlingen –
haalden de kinderen snel hun hamers en
kwasten uit de tassen voor het bouwen
van de hutten. Met hulp van ouders en
grootouders ontstonden de prachtigste
hutten op het veld voor De Dreef. Alle
kinderen kregen deze dag ook een eigen
paspoort, die ze de komende dagen bij
zich moesten hebben. Iedere keer dat ze
de grens overgingen, moesten de
kinderen het paspoort laten zien en
kregen ze een stempel. ’s Middags
gingen de kinderen tijdens de fotospeurtocht in het dorp op zoek naar verschillende reisattributen, zoals een
tandenborstel, koffer en zonnebrand.
Dinsdagavond bleef de grote jeugd
slapen in de tent naast De Dreef. Na het
installeren van alle luchtbedden en
uitdelen van alle meegebrachte snoep
startte het avondprogramma. De reis ging
deze avond naar Las Vegas. Van bingo
tot roulette, van hoger-lager tot een
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levende fruitmachine. Er werd gewonnen,
maar ook flink verloren - de flappen
vlogen over de goktafels!
Woensdag ging de kleine jeugd met de
bus en taxi’s op reis naar de speeltuin in
Helmond-West. Hier werd de hele dag
flink gespeeld en aan het begin van de
middag werden de kinderen vermaakt
met een erg leuk poppenkasttheater. De
grote jeugd werd na een korte nacht
tijdens de fietstocht naar de bossen door
de douane opgewacht ter controle van de
paspoorten. Hierna gingen ze de grens
over naar de Duvelsberg in Lieshout. In
de bossen waren verschillende spellen
georganiseerd, zoals het smokkelspel en
het havenspel. Volledig uitgeput kwamen
alle kinderen aan het einde van de
middag weer terug bij De Dreef.
Op donderdag was de grote wereldreis
gepland. Alle groepen kregen een eigen
route door Aarle-Rixtel en bezochten zo
alle werelddelen. Na het maken van
Japanse puzzels in Azië gingen de
kinderen met een vlot naar Australië,
waar ze konden skippyballen, net zoals
de kangoeroes. Met het vliegtuig landde
ze in Zuid- en Noord-Amerika waar ze
traditionele gerechten kregen, zoals
tortilla chips en hotdogs. En bij het
bezoek in Afrika konden de kinderen
echte Afrikaanse maskers maken. Aan
het einde van de dag kwam de wereldreis
tot een einde en werd na de feestelijke
uitreiking van de winnende groepen nog
één keer met zijn allen gedanst op het
podium.
Wij willen alle kinderen, leiding,
hulpleiding en dagjeshulp enorm
bedanken voor weer een super geslaagde
Jeugd3Daagse. Zonder jullie hadden wij
deze wereldreis nooit kunnen maken.
Daarom geven wij een groot applaus voor
iedereen die ons heeft geholpen dit jaar!
In het bijzonder bedanken wij onze
geweldige sponsors van Jeugd3Daagse
Aarle-Rixtel 2012:
Multifunctioneel Centrum De Dreef
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Belkum Bikes
Rabobank Peel Noord
Groente & Fruit van den Heuvel
A. Leenders Elektro
Bakkerij Van Brug
Jeurgens Biscuitfabriek B.V.
Drukkerij Aarle-Rixtel B.V.
Kapsalon Astrid
Aarlese Bouwmaterialen
Van Lierop Woningstoffering
Zusters Ursulinen
J. van Schayk Zaag- & Sleepwerk
HEVU Handelsonderneming
Eierhandel Verbruggen V.o.F.
Tante Gerda
Auto Swaanen
Slagerij Hegeman
Sierkussen.nl
Cafetaria Le Patat
Installatietechniek Richard Kerste
Van Roij Interieurs
Bouwmans Style Products B.V.
Van Duppen Witgoed B.V.
Van den Berk & Kerkhof
Klokkengieterij Petit & Fritsen
Artex
Contour Accountants
BouwCenter Swinkels Lieshout
Herberg De Brabantse Kluis
Oosthoek Financieel Advies
V-PS
Kuijpers Tweewielers
BoerenBond
Otten Installaties B.V.
Ad Chatrer Schilderwerken
Johan van Bakel Edelsmid
Babydeals
Basisschool De Heindert
Buurtvereniging Goed op Dreef
Albert Heijn XL Helmond
Jumbo Lieshout
Brabant Water
Chinees Restaurant Fong Shou
Multi-Vlaai Oss
Harrie Swinkels Groentehandel
Conferentiecentrum De Couwenbergh
Catering De Kannelust
Rotom Nederland B.V.

Pagina 21
De Houtse Bazar
Taxibedrijf C. van Heijst
BGA V.o.F.
Dorpscafé De Vrienden
Kinderfonds Dappere Dodo’s
Poppentheater Kris-Kras
Tot volgend jaar!
Stichting Jeugd3Daagse Aarle-Rixtel

Voor een ieder met MS,
een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in Nederland
krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een
niet te genezen ziekte van het centrale
zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld bij
mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een
tijd dat je op het punt een studie te
volgen of aan gezinsuitbreiding denkt.
Opeens is de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat niet
meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. Het Nationaal MS Fonds is in
2005 gestart met het organiseren van een
landelijke collecteweek. Er zijn nu ca.
10.000 collectanten, nog lang niet overal
wordt gecollecteerd. Het streven is om
voor elke MS-patiënt, een collectant op
straat te zien tijdens de collecteweek.
17.000 mensen met Multiple Sclerose
verdienen net zoveel collectanten.
Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor
mensen met MS door het geven van
duidelijke voorlichting en het financieren
van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Het Fonds kan haar werk alleen
doen dankzij giften. De huis aan huis
collecte in november is de belangrijkste
inkomstenbron. De collecteweek is van
19 t/m 24 november.
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds,
www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591
98 39. Donaties klein of groot zijn
welkom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple
Sclerose, hartelijk dank!

ReportAd:

Rik van de Ven,
klokkenkoning 2012.
De jarenlange traditie van de Gilden in
Aarle-Rixtel om met de kermis te
schieten is ook dit jaar weer succesvol
verlopen. Het weer was uitstekend en de
opkomst op beide kermisdagen is boven
verwachting. Reportad is beide dagen van
de partij, geniet van het schieten en de
gezelligheid. Diverse gildebroeders en
enkele anderen nemen deel aan het
Klokkenkoning schieten. De gildebroeders van het O.L.Vrouwe Gilde hebben
aan de Hagelkruisweg een prachtig terrein liggen en een fantastische schutboom met kogelvang netten. En zelfs
verlichting om het de schutters wat
gemakkelijker te maken. Mis schieten
doet praktisch niemand meer. Pas bij het
149e schot viel de vogel naar beneden.
De gelukkige schutter is dit jaar gildebroeder Rik van de Ven. Apetrots neemt
hij de gelukwensen in ontvangst. Als
beloning krijgt hij een grote klok, geschonken door klokkengieterij Petit en
Fritsen. Deze wordt later vervangen door
een op naam gegoten klok met de
inscriptie: Klokkenkoning 2012 Rik van
de Ven, gildebroeder van het O.L.Vrouwe
Gilde. Reportad is donderdagmorgen op
bezoek bij Rik en praatte samen na over
deze dag. Rik is de zoon van Jos en
Marie-José van de Ven. Van de familie
van de Ven zijn velen lid van het O.L.
Vrouwe Gilde. Rik is jeugdlid geworden
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in 1991 en nadien lid. Hij heeft de functie
van vaandeldrager en is tevens vendelier.
Rik werkt bij de firma van Duijnhoven aan
het Bosven in Mariahout. Dit een plantenkwekerij van varens. Na zijn schoolstage
is hij daar sinds 1997 aan het werk
gebleven. Het bevalt hem prima in deze
kwekerij. Reportad vraagt aan Rik of hij
aan het koningsschieten of alleen maar
om de Klokkenkoning meedoet. Rik
vertelt dat aan het koningsschieten best
veel verplichtingen zitten. Niet alleen dat
je overal naartoe moet bij officiële
gelegenheden, maar volgens traditie dien
je ook een schild te doneren, jaarlijks
met de kermis een koffietafel te serveren,
een drankje voor alle gildebroeders en
hun echtgenotes. Dit alles is me toch
een beetje teveel van het goede. Maar om
de Klokkenkoning schieten, heeft hij al
verschillende keren meegedaan. Hij
vertelt ook dat hij een echte PSV fan is.
Sinds zijn zesde jaar ligt zijn hart bij
PSV. Als jeugdlid van ASV ’33, hij was
nog maar 6 jaar oud, gingen ze naar de
wedstrijd van PSV-Ajax. Indertijd waren
er nog staanplaatsen bij PSV. De wedstrijdbal vloog over het hek en Ruud Gullit
kwam hem ophalen. Rik was de gelukkige die de bal had gevangen en deze aan
Ruud Gullit kon overhandigen. Het mooiste van alles was dat PSV de wedstrijd
won. Zijn dag kon niet meer stuk. Nu is
hij een van de trouwe PSV bezoekers en
is regelmatig daar te vinden. Reportad
vraagt aan Rik hoeveel jeugdleden bij het
O.L. Vrouwe Gilde zijn. Ik weet het niet
precies, ik denk een stuk of acht. De afgelopen paar jaren zijn diverse Gildebroeders van het O.L.Vrouwe Gilde overleden.
Dan is het fijn dat er nieuwe aanwas
komt. Dus als de jeugd interesse heeft,
dan zijn we graag bereid om hen over het
Gilde uitleg te geven. Broederschap staat
voorop bij het Gilde. De activiteiten van
het vendelen en het trommen. Veel activiteiten doen we op ons Gilde terrein aan
de Hagelkruisweg. Ja, zegt Rik, we mo-
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gen trots op ons Gilde zijn. De sfeer
binnen het Gilde is prima. Reportad
wenst Rik nogmaals proficiat met het
behalen van de titel: Klokkenkoning van
het O.L.Vrouwe Gilde 2012. Namens de
Aarlese gemeenschap hartelijk gefeliciteerd. Ook bij Rik smaakte koffie
heerlijk. Reportad.
Onze Lieve Vrouwe Gilde
Aarle-Rixtel
Anno 1324

Rik van de Ven “Klokkenkoning
2012” bij de Blauwe Schut.
Kermismaandag 20 augustus zal nog
lang in het geheugen gegrift staan van de
vele bezoekers al was het maar vanwege
de warmte. Zelden is de kermis in AarleRixtel zo warm verlopen. Dit echter
weerhield Rik van de Ven er niet van om
met een koele blik en een gericht schot
de resten van de vogel naar beneden te
halen en de titel “klokkenkoning 2012” in
de wacht te slepen. Een prachtige tafelbel, waarin zijn naam voor eeuwig
gegoten wordt en geschonken door de
firma Petit Fritsen, is zijn eigendom
geworden. Hij mocht vele felicitaties in
ontvangst nemen. Het is hem gegund.
Op diezelfde kermismaandag werd ook
Sraar Kerkhof gehuldigd omdat hij als
vriend van het gilde sinds jaar en dag de
mollen vangt die o zo graag in de
gildetuin van het “Jan van Doorenpaviljoen
zitten want ook die weten dat het daar

goed toeven is. Omdat mollen vangen
geen alledaagse klus is en hier veel
ervaring voor vereist is, hebben we
indertijd de hulp ingeroepen van Sraar
Kerkhof, die vroeger al bekend stond als
de mollenvanger van Croy en omstreken.
Hij werd door hoofdman Jos van den
Heuvel onderscheiden met een zilveren
speld, voorstellende een mol die uit zijn
hol gekropen komt. Koning Eugène Barten bood Sraar nog 2 mooie orchideeën
aan. De kermis was traditioneel begonnen op zaterdag met het aanzeggen van
de kermis en het uithangen van een
spiksplinternieuwe vlag in de kerktoren.
Deze vlag, gemaakt en geschonken door
Marie-José van de Ven, is geschikt voor
beide gilden zodat men met de jaarlijkse
kermis nog maar een keer de vlag hoeft
uit hangen. De kermis werd dinsdag
afgesloten op het gildeterrein van de
Rode Schut waar het ook zeer goed
toeven was. Ook hier werden schietwedstrijden georganiseerd en waren er 3
zilveren kermiskruisen beschikbaar gesteld. Kortom Aarle kermis was heet
maar gezellig. Als u ook de sfeer eens
wilt proeven kom dan op zondag 25
november naar de Dreef aan de
Bosscheweg in Aarle-Rixtel want daar
wordt dan door rood en blauw gezamenlijk een jeugdvendeltoernooi georganiseerd. Hebt U interesse om lid te worden
van ons mooie Blauwe Gilde, de deur
staat voor u open.
Voor meer informatie, website:
www.olvgilde.com E-mail:
secretariaat@olvgilde.com
tel: 0492-382288 / 0652462803.
Met gildengroeten, Jos van de Ven,
dekenschrijver.

www.gemeenschapsblad.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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seizoen. Deze week starten de repetities
weer voor de volgende uitvoering. Met
kerstmis zal er wederom een musical
gespeeld worden door de enthousiaste
groep kinderen uit Laarbeek. Heb je zin
om mee te spelen, dansen en zingen,
kom dan mee oefenen. Kinderen van
groep 3 t/m 5 repeteren om 18.00 uur,
voor jongens en meisjes vanaf groep 6 is
de repetitie van 18.45 tot 19.45 in De
Dreef in Aarle-Rixtel. Kinderen uit heel
Laarbeek zijn van harte welkom.

Zingende vissen, pinguïns en
haaien: KiKo in onderwaterland
Vlak voor de zomervakantie bracht koorklas KiKo Laarbeek, in het kader van Juni
Watermaand, de musical Alice in
(W)onderwaterland op de planken. De
musical vertelde het verhaal van Alice, die
in de waterput valt en daardoor in de zee
terecht komt. Daar heeft ze een wonderlijke ontmoeting in het onderwaterrestaurant van de zeester Madame Marie.
Er zitten visjes aan tafel. “Kom erbij”,
zingen de zeester en de visjes, maar
Alice wil alleen maar terug naar huis. Ze
ontmoet een zeehond en een pinguïn die
zeggen dat ze zich geen zorgen moet
maken. “Hakuna Matata”, zingt het koor
met ze mee. Alice wordt er vrolijk van,
maar dan ineens verschijnt Madonna de
Kril, een angstaanjagende haai. Gelukkig
zijn er een coole zeeschildpad en een
blije maanvis die haar komen redden. Het
blijkt dat Alice niet zomaar onder water
is, ze moet een groot probleem oplossen. Koning ijsbeer had haar komst al
aangekondigd bij alle zeedieren. Maar
Alice begrijpt er niets van. Tot ze in een
groot net onder een boot een groep
vissen vindt die gevangen zijn. Alice
bevrijdt ze uit hun benarde positie en kan
weer terugkeren naar huis. Eind goed al
goed, zoals het natuurlijk hoort in een
sprookje.
Maar KiKo gaat door, ook dit nieuwe

Theatrale, toneelvereniging
Aarle-Rixtel.
Na weken van repeteren komt voor de
toneelspelers van Theatrale uit AarleRixtel de tijd van de uitvoeringen in zicht.
U kunt alvast in uw agenda noteren dat u
op vrijdagavond 12 oktober of op zaterdagavond 13 oktober om 20.00 uur in de
Dreef kunt gaan genieten van een leuke
toneelavond, want dan vinden de
uitvoeringen plaats.
Dit jaar is dit geen toneelstuk in 3 bedrijven zoals de afgelopen jaren, want wij
hebben er voor gekozen om voor de
pauze een aantal korte sketches op te
voeren en na de pauze een eenakter. En
dit alles onder de naam: (Geen) leuke
verhaaltjes…..
De rollen worden allemaal vertolkt door
spelers uit Aarle-Rixtel, op een uitzondering na. Over de voorverkoop van de
toegangskaartjes houden wij u verder op
de hoogte.
Mocht u interesse hebben om een
volgende keer mee te gaan spelen, vooral
mannen komen we nog tekort, of mocht
u om een andere reden wat informatie
over Theatrale willen hebben, dan stuurt
u een mailtje naar
adgonvandooren@onsmail.nl of belt u
naar 0492 381696.

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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Brabants Kampioen outdoor 2012 viertal
rijden O.L.V. Ruitertjes Aarle-Rixtel met
v.l.n.r. Frederique en Marjolein Kuypers,
Fleur Jansen, Michelle van den Heuvel en
commandant Willie Migchels.

4-TAL O.L.V. RUITERTJES
AARLE-RIXTEL BRABANTS
KAMPIOEN
In het weekend van 11 en 12 augustus
werd in Chaam de KNHS Brabantse
Kampioenschappen voor pony’s verreden.
Ponyclub O.L.V. Ruitertjes uit AarleRixtel was ruim vertegenwoordigd en
kwam met de nodige prijzen naar huis,
waaronder de titel Brabants Kampioen
voor het viertal klasse CDE/L.
Afdelingsdressuur
Het wekelijks oefenen van de diverse
ponyruiters en amazones op het oefenterrein aan de Molenstraat te Aarle-Rixtel
werd beloond op de Brabantse
Kampioenschappen. Ponyclub O.L.V.
Ruitertjes uit Aarle-Rixtel wist met haar
viertal CDE klasse L de eerste plaats te
bemachtigen en werd gehuldigd tot
Brabants Kampioen outdoor 2012. Het
viertal werd vertegenwoordigd door Marjolein en Frederique Kuypers, Michelle van
den Heuvel en Fleur Jansen, commandant Willie Migchels (foto 1). Op 22
september zullen zij deelnemen aan de
Nederlandse Kampioenschappen in
Ermelo.
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Verenigingskampioenschap
Ook werd er door ponyclub O.L.V. Ruitertjes meegedaan aan het onderdeel
verenigingskampioenschap. Hierbij tellen
de punten van het springteam plus de
punten van het dressuurteam. Hierbij
werden de O.L.V. Ruitertjes vertegenwoordigd door Marjolein en Karlijn
Kuypers, Anke van de Kerkhof en
Michelle van den Heuvel (dressuur) en
Maartje en Jorn Verbakel, Stefanie Baten
en Bart van de Kerkhof (springen). Ze
eindigde op een nette tweede plaats.
Springen
Op zaterdag diende men zich te
kwalificeren voor de springfinale op
zondag. Bij het springen kwamen aan de
start Jorn Verbakel met Super Star
klasse D-M, Bart van de Kerkhof met
Orchid’s Sunny D-L, Fleur Jansen met.
Evy D-B en Chaira Dirks met Cosha D-B,
Stefanie Baten met Amigo B-L. De drie
laatstgenoemde mochten door naar finale
op zondag.
Ook op zondag werd gesprongen door
Piet van Bragt met Fameux B-B, Stefanie
Baten met Jacky en Anne Verbakel met
Paula. Anne sprong een heel mooi
parcours en werd daardoor reservekampioen in de klasse A-B (foto 2).

Dressuur
Op zaterdag werd er dressuur gereden
door Piet van Bragt met Fameux klasse
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B-B, Anne Verbakel met Karscha C-B,
Clair van Thiel met Orchid’s Sjallow E-B,
Anna van Boxmeer met Sammy E-L1,
Jeroen Smulders met Amigo D-L1, Anke
van de Kerkhof met Michelangelo D-L1,
Michelle van den Heuvel met Lucky D-L1
en Fleur Jansen met Evy D-M1.
Van deze combinaties mochten Piet van
Bragt, Anne Verbakel, Michelle van de
Heuvel en Fleur Jansen door naar de
finale op zondag. Michelle won met
Lucky in de klasse D-L1 de 5e plaats.
Fleur won met Evy in het D-M1 de 5e
prijs en wist zich daarmee te selec teren
voor de Nederlandse Kampioenschappen
dressuur op 1 september in Ermelo.
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Hierdoor hoeft er nauwelijks verharding
opgebroken te worden en is het ook niet
aan de orde om als onderdeel van de
verlichtingswerkzaamheden de parkeerstroken te verbreden.
In de nieuwe verlichting worden elektronische dimmers aangebracht, waardoor
het verlichtingsniveau tussen 22.00 en
6.00 uur verlaagd wordt.
In de opdracht is aangegeven dat de
nieuwe verlichting geplaatst dient te
worden uiterlijk 1 november. Gezien de
levertijden van de materialen zou dit
mogelijk moeten zijn.
Voor meer informatie over Dorpsplatform
Aarle-Rixtel: www.dorpsplatform.nl.

OKTOBERFEST PRESENTEERD

VERVANGING VERLICHTING
DORPSSTRAAT,KOUWENBERG
EN KLOKSTRAAT.
Door de Gemeente Laarbeek is op 8
augustus 2012 opdracht verstrekt tot het
vervangen van de openbare verlichting in
de Dorpsstraat, op de Kouwenberg en in
de Klokstraat.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel en ondernemersvereniging Aarle Onderneemt hebben vooraf de gelegenheid gekregen om
aan te geven welk type lichtmast hun
voorkeur had. Zij hebben daarna volledig
ingestemd met het plan en de tekening
die hen door de gemeente werden
toegestuurd.
Vrijwel alle lichtmasten komen terug op
hun huidige plaats, behalve de mast voor
huisnummer 34 (staat nu te dicht bij
boom en schuift ca. 2,50 m op) en de
twee lichtmasten bij kruising Heindertweg
en zebrapad (deze worden vervangen
door één mast dichter bij het zebrapad).

Programma zaterdag 6 oktober:
Klokkendorper en Wir Sind Spitze
Tent open: 19:00uur, aanvang 20:00uur.
Entree zaterdag € 10, Programma zondag 7 oktober:
Sillertaler Spassmacher Band, DJ Aprés
ski muziek,
Estafette en de Klokkendorper
Tent open: 13:00uur, aanvang 13:30uur.
Entree zondag Gratis
LET OP LAATSTE KAARTEN VIA:
info@klokkendorper.nl of Bakkerij van
Brug
VOL=VOL
Groepen van 6 á 8 personen gaarne zsm
inschrijven voor estafette
Zondagmiddag! Meer info:
www.klokkendorperfestival.nl
of
info@klokkendorper.nl
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Crosstown
9 september
Covers uit de sixties, seventies & eighties!!
Groeten uit
Aarle-Rixtel

Start rond 16:00 uur!
ZHINENG QIGONG
Instructeur: EMILIE KOOLEN
Zhineng instructeur niveau 1 en 2

In het najaar starten weer twee nieuwe cursussen Zhineng Qigong.
Zhineng is een Chinese bewegingsleer en wordt ook wel genoemd meditatie in
beweging. Het is geschikt voor mensen van alle leeftijden en voor mensen met
beperkingen.
Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal zes personen.
De cursus bestaat uit 10 lessen van 1½ uur en wordt gegeven in Aarle-Rixtel,
Lieshoutseweg 1.
De cursussen starten op dinsdagavond 18 september en donderdagochtend 20
september.
Informatie en inschrijving:
Telefonisch via 0492-381977
e-mail: e.j.m.koolen@freeler.nl
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www.twanvanhout.nl

ONDERNEMERS OPGELET!!!!!!!!!!!!!
Mooie bedrijfsruimte te huur Torenakkerweg 11A Aarle- Rixtel
Geschikt voor diverse doeleinden:
- kantoor
- salon
- oefenruimte
- opslag
- etc.
Inpandig: wc, keukenblok en cv-ketel
Oppervlakte circa 70 vierkante meter. Informatie tel. 06-23865992
tel. 06-55700188
Huurprijs n.o.t.k.
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Bericht van:

Omdat rond deze tijd de heidevelden
meestal in volle bloei staan, prijken op 2
september de Slabroektochten op het
programma. De langste route is 90 km.
met vertrek om 08.30 uur en de kortste
afstand 66 km. en die vertrekken om
09.00 uur vanaf het kerkplein. Op 08-09
staat dit jaar het recreatieweekend gepland, na een route van ruim 60 km.
wordt overnacht in een hotel in de
omgeving van Wychen. Via een andere
route fietst men op zondag weer huiswaarts. De thuisblijvers kunnen op die 9e
september meedoen met de Geelderstochten van 90 en 64 km., de vertrektijden zijn gelijk aan die van 02-09. Een
uitgebreider programma is te vinden op
www.aandewielen.nl.

Uitslag HBV de Eendracht van de
wedstrijd bij HBV Vredelust te
Deurne op donderdagavond 16
augustus j.l.
Op de warme donderdagavond 16 augustus j.l. was HBV de Eendracht op bezoek
bij HBV Vredelust te Deurne. Mede nog
vanwege de vakantie periode waren er van
beide verenigingen slechts 8 schutters
aanwezig. Neemt niet weg dat het toch
een gezellige avond is geworden waarbij
het plezier voorop stond en toch nog zeer
behoorlijke resultaten werden behaald.
Bij Vredelust gaat de wedstrijd in tegenstelling tot de normale 25 te verschieten
pijlen over 36 pijlen te verschieten in 18
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sets van 2 pijlen. Daarna wordt alles bij
elkaar geteld en is dit het resultaat van
de vereniging. Hoogste schutter van de
avond was wederom Toon van Hoof in dit
geval met 316 geschoten punten.
Uitslag per individuele schutter:
1. Toon van Hoof
316
2. Walter Jansen
276
3. Erwin Wijnhoven
262
4. Martien van de Graef 253
5. Joost Jansen
248
6. Wim van Mol
233
7. Arno Donkers
219
8. Gerrie van Hoof
187
D’n Heikant blijft in het nieuws,
gelukkig eens niet over de honden en
katten,
wel over een nieuwe kinderopvang,
de boerderij is nog niet in gebruik,
maar dat duurt niet meer zo lang.
Tijdens de vakantie opende een theehuis
de deuren,
op een van onze fietstochten,
gingen we eens af op de welriekende
geuren,
echt waar,
Rianne heeft het goed voor elkaar.
Ja, in de omgeving van de Hut,
is men zeker nog niet ingedut.
Dat leek ons dorp de afgelopen tijd wel,
bijna geen uitnodigende terrassen,
waar je eens lekker een pauze in kan
lassen.
Zoals je regelmatig midden in andere
dorpen ziet,
zo iets heb je hier helaas niet.
Wellicht ligt er in de toekomst iets in het
verschiet,
wij laten ons graag verrassen.
RD

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Vanaf 27 augustus nieuwe spreekuurlokatie in
Aarle-Rixtel:
Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13
Verloskundigen:
Ted Velthoven, Ine Pennings, Dorien Sauvé,
Mariëlle van den Broek
Spreekuur in Aarle-Rixtel:
maandagochtend (oneven weken)
Telefonisch spreekuur:
ma t/m vr van 09:00 ʹ 12:00 u
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0492-367703

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 Dorpsstraat 82 5735 EG Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :
Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )
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Bericht van:
De Meikever
Jammer dat er dit jaar met Ale kermis
geen koningschieten was, want dat hoort
voor mij toch een beetje tot de hoogtepunten van een jaar. Een van de
evenementen waarbij een flink aantal
dorpsgenoten is betrokken, dus goed voor
de communicatie en onderlinge vriendschap en verbondenheid. Bovendien
worden de eeuwenoude tradities daarmee
in stand gehouden en daar mag je best
een dag voor plannen. Er is al genoeg
traditie naar de knoppen gegaan. Al
mijmerend kwam ik op die kokend hete
kermiszondag tot de volgende conclusie.
We gaan gewoon nog een groene of gele
schut oprichten,even wat statuten in
elkaar frommelen en dan hebben we
voortaan elk jaar koningschieten. Het lijkt
me geen probleem, hoogstens het vinden
van een nieuw gildehuis. Dat moet
volgens mij, ook naar oude traditie,
gevestigd zijn in een etablissement of
herberg, danwel café of kroeg. Laten die
nou op dit moment heel dun gezaaid zijn
in Aarle-Rixtel, dus daar moeten we ook
eens de schouders onder zetten. Volgende idee. Paula met haar postwinkeltje en
Martien met zijn autospullen maken
plaats voor een prachtig grandcafe met
overdekt terras tot onder de lindebomen.
Mart van de Stal gaf dit jaar al het goede
voorbeeld. Ik heb dit plan al eerder geopperd. Ons Aarlese mini-Vrijthof op de
Kouwenberg. De prachtige gevels rondom sfeervol uitlichten. Wel eens gehoord
van een kerkcafe, je hoeft niet ver te
zoeken. Er staat een juweeltje. Redelijk
in gebruik de laatste jaren, maar daar
kan meer volk in. Uitermate geschikt voor
galmende meezingers want de akoestiek
is nog steeds van wereldniveau. Zodra er
in Maastricht een café op de fles gaat,
hoeven we alleen de inventaris even
hierheen te halen. Dat zijn er dan drie.
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Villa Reposa mag van mij een mooi
eetcafe worden, dan besparen we ons de
hele route naar het Heuveltje. Dat kan
nooit gezond zijn met een lege maag.
Vervolgens bieden we alle muziekgezelschappen in Aarle een contract aan, om
op de mooie zomeravonden op de kiosk
wat te fiedelen en te liedertafelen. Moet
je eens opletten wat voor een sfeer daar
onder de lindebomen ontstaat. We
vragen bij de gemeente gewoon wat
subsidie aan voor vaste hangtafels, dan
hoeven we daar ook niet meer mee te
sjouwen. De burgemeester kan dat nooit
weigeren, want die woont straks immers
in de buurt en als Bourgondische Limburger hoort die er maar al te graag bij.
Ook geregeld. Ik zie het helemaal zitten.
De brouwer uit Lieshout kan gerust wat
extra bierbollen bestellen. Of, en dat is
nog een veel beter idee. Ik ben in staat
om de dorpspomp aan de andere kant te
slopen en bij de kiosk te installeren. Dan
nog even de bierleiding van het Heuveltje
in Lieshout doortrekken tot hier. Nooit
meer dorst.
En dan sta je ineens weer met twee
voeten op de wereld. Teveel bier op een
snoeihete kermiszondag slaat in je eigen
bol. Je gaat er van doordraven. De
mensen zien je niet meer voor vol aan.
Je kunt het beter voor je houden, straks
maakt er nog een horecaprojectontwikkelaar goede sier met mijn idee. Weet je
wat, van mij mag hij.
De meikever.

K lokje
Cursussen schilderen met acrylverf.
In september starten weer de cursussen
voor volwassenen op donderdagavond en
voor de jeugd van 7-11 jaar op
zaterdagmorgen. De lessen zijn om de
veertien dagen. Kom nu alvast kijken wat
er gemaakt wordt door de cursisten in
Atelier Overhorst. Info: 0492-525451.

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

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

www.dekaaskoning.nl
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Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Bericht van:
Start het schooljaar met een
goed verhaal…
Bibliotheek De Lage Beemden organiseert masterclass leesbevordering met
Ed Koekebacker.
Op woensdagmiddag 5 september 2012
organiseert bibliotheek De Lage Beemden voor leerkrachten, pedagogisch
medewerkers, bibliotheekmedewerkers
en andere geïnteresseerden een masterclass leesbevordering met Ed Koekebacker in theater De Eendracht in
Gemert.
Hoe kunt u uw leeslessen intensiveren?
Hoe komt u tot betere resultaten bij uw
leerlingen? Hoe brengt u actief leesplezier over? Hoe zet u Estafette in
tijdens de lessen?
Onderwijsadviseur Ed Koekebacker
vertelt er over en biedt tal van tips en
mogelijkheden. Beginnende geletterdheid, technisch lezen, voortgezet lezen:
in zijn praktische verhaal komt alles aan
bod.
De masterclass vindt plaats op woensdag 5 september 2012, 14.00-16.00 uur,
in Theater De Eendracht te Gemert, Sint
Annastraat 60, 5421 KC Gemert. De
kosten van de studiemiddag bedragen €
16,50 per persoon.
Deze middag is mede mogelijk gemaakt
door boekhandel Bruna Wijn.
Meer informatie en inschrijving is mogelijk bij Marijke van Diem (e-mail:
marijkevandiem@bibliotheekdlb.nl, tel:
0492-323245).

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.
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Ouders en kinderen van
basisschool de Heindert.
Na 41 jaren van onderwijs geven in
Aarle-Rixtel aan basisschool de Heindert
komt het einde van mijn werkzaam leven
in zicht. Per 1 september 2012 ga ik met
de F.P.U.
Ouders, graag wil ik u bedanken voor het
vertrouwen dat u me hebt gegeven
de afgelopen jaren om mee te helpen aan
de opvoeding van uw kind(eren).
Ik heb dit altijd met veel plezier op de
Heindert gedaan. Het contact met u allen
was prettig en goed.
Ook met jullie kinderen. Vaak heb ik
genoten van jullie warme en gezellige
reacties. Het was fijn om met jullie te
mogen samenwerken.
Ik heb velen van jullie zien opgroeien tot
fijne volwassene personen.
Ik kijk dankbaar terug op een zeer goede
tijd in Aarle-Rixtel.
Ik wens u en jullie samen een goede
toekomst toe.
Het gaat u allen goed.
Dank u wel.
Theo Sibon.

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
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Bericht van:
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0492 384415.
Zaterdagavond is er een Aarlese avond
met wisselende optredens van Un Bietje
Brabants en De Golden Boys.De entree
is gratis.
Zondag vindt op de Kouwenberg de
Aarlese Heemmarkt plaats met optredens van Harmonie de Goede Hoop, De
Dixieband, De Klokkendorper en de
Ganzegatse Hofkapel.
Kortom, het wordt een enerverend
weekendje!

Aarlese heemdagen met o.a.
dorpswandeling met High tea.
Het volgende weekend ( van 31/8 t/m 2/9)
worden er in Aarle-Rixtel de Aarlese
heemdagen gehouden, in het kader van
het 60-jaars jubileum van Heemkundekring Barthold van Heessel.
Een van de activiteiten is een speciale
dorpswandeling. Deze eindigt namelijk in
de prachtige nostalgische spiegeltent die
op de Kouwenberg staat opgesteld.
Tijdens deze dorpswandeling worden de
deelnemers in groepen door het dorpscentrum rondgeleid waarbij zij worden
gewezen op de talloze cultuurhistorische
bijzonderheden die onderweg worden
tegengekomen.
Na afloop krijgen de deelnemers een
heuse “High Tea”voorgeschoteld met
allerlei lekkernijen en onder het genot van
gezellige muziek.
Mensen die hieraan deel willen nemen
kunnen een kaartje verkrijgen ad € 7,50
aan de balie van “De Couwenbergh”.
Vrijdagavond vindt er in de spiegeltent
een muzikaal diner plaats met optredens
van Bobby van de Graef,saxofonist Jos
Beeren en harpiste/zangeres Inge Frimout en aansluitend Ger Coppens met
haar apostelen. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar ad € 40,- incl. diner en
bijbehorende drankjes. Hiervoor kan men
zich aanmelden bij Diana van de Laar tel.

Schakers gezocht !!!!
Aarle-Rixtel
Schaakclub “Scar” is een club die elke
donderdagavond op een gezellige manier
schaakt. De leden doen niet mee aan
een externe competitie, maar wel spelen
zij een onderlinge competitie die regelmatig wordt afgewisseld met een rapidtoernooitje en een simultaanwedstrijd.
Gezelligheid staat steeds voorop.
Het zou fijn zijn als de groep wat zou
uitbreiden en daarom is de schaakclub
op zoek naar nieuwe leden.
Er wordt iedere donderdagavond tussen
20.30 en 23.00 geschaakt. Bent u
geinteresseerd en 16 jaar of ouder dan
bent u van harte welkom om op een donderdagavond eens een spelletje mee te
schaken. Veel ervaring is niet nodig.
Het eerste jaar bieden wij u een gratis lidmaatschap aan!
Belangstellenden kunnen vrijblijvend
komen kijken en voor inlichtingen kunt u
terecht op donderdagavond bij Jan de
Groot in Dorpscafe De Vrienden tegenover de kerk op Dorpsstraat 18, te AarleRixtel.
Op andere dagen na 18.00 te bereiken
op nummer 0492-383403.
Wij beginnen op donderdag 6 september
onze onderlinge competitie.

Bericht van: 50 jaar geleden
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afscheid nemen, terwijl in diezelfde
vergadering met de nieuw benoemde
directrice kennis zal worden gemaakt.
7 augustus Riolering
Na de vakantie zijn hier ter plaatse de
riolering werkzaamheden weer hervat.
Men is op drie plaatsen tegelijk aan het
werk gegaan nl. in de Mariastraat, de
Klokstraat en de Biermansstraat. Men
hoopt deze straten binnen tien dagen
gereed te hebben, zodat dan de
Hoofdstraat, de Lieshoutseweg en de
Dorpsstraat aan de beurt komen.
9 augustus Bond van Bejaarden
De leden van de Bond van Bejaarden
worden morgen om half tien aan de kerk
verwacht voor de uitvaart van Laurentius
van Vijfeyken.
10 augustus Benoeming
Onze dorpsgenote mej. Marie – Louise
Beeren is per 1 oktober benoemd tot
secretaresse bij de E.E.G. te Brussel. De
benoeming is gevolgd na een vergelijkend
examen van drie kandidaten uit Italië,
Frankrijk en Nederland.
10 augustus Verkeer
De Albert Pistoriusstraat wordt, wegens
herstratings werkzaamheden, voor het
verkeer met motorvoertuigen en bespannen wagens afgesloten van maandag 13
augustus tot en met maandag 27
augustus. Het doorgaand verkeer van en
naar Bakel moet dus via Helmond.
11 augustus Benoeming
De directrice van de R.K. Huishoudschool Mariëngaarde te Aarle-Rixtel,
zuster Ancilla, gaat de school, in verband
met haar benoeming tot hoofd van de
V.G.L.O. school te Zutphen, verlaten. Zij
was vanaf 1960 directrice te Aarle-Rixtel.
In een bestuursvergadering op volgende
week vrijdag zal het schoolbestuur

11 augustus Heemkunde
De leden van de Heemkunde kring
Barthold van Heessel en die van de Bond
voor Bejaarden worden uitgenodigd ter
bijwoning van de begrafenis van hun
gestorven medelid, de heer J. van Rooy,
op maandag om half tien.
16 augustus Nieuwe zaak
Morgen, vrijdagmiddag, zal de Dorpsstraat wederom een nieuwe zaak rijker
zijn. De heer Karel van Baal, die tot nu
toe zijn electro – technisch installatie
bedrijf had in de Klokkengietersstraat,
heeft deze verplaatst naar midden in de
Dorpsstraat.
17 augustus Aanrijding
Gistermiddag had omstreeks vier uur op
de Lieshoutseweg een aanrijding plaats
tussen een motor, bestuurd door de heer
V. uit Lieshout, en een auto, welke werd
bestuurd door de heer v.d. W. uit Frankrijk, die hier op vakantie is. De heer v.d.
W. wilde van de Lieshoutseweg rechtsaf
in de richting Stiphout en werd op dat
moment aan de rechterkant door
genoemde motorbestuurder aangereden.
Er was alleen materiële schade.
17 augustus Afscheid drie raadsleden
De Aarle-Rixtelse gemeenteraad, onder
voorzitterschap van burgemeester Ed.
Janssens heeft gisteravond afscheid
genomen van drie zijner raadsleden, die
in september aanstaande niet meer van
de partij zullen zijn. Met toepasselijke
woorden van dank wederzijds, hebben,
M. Althuizen, L.J. van de Graef en
P.A.M. Verhallen dit hoogste gemeentelijke college verlaten. Na een diensttijd
van respectievelijk negen, twaalf en zeven
jaren.
HELMONDSE COURANT augustus 1962

