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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)

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, Churchil-

laan 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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 15 september
13.30 uur Kapel – Eucharistieviering

Teerdag Onze Lieve Vrouwe Gilde
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang

Tot welzijn van de parochie
Zondag 16 september – 24e   Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Riek en Johan Smulders – Sengers
Johanna en Peter Broekmans – Thijssen
Frits Smeenk
Overleden familie Smeenk en familie Croese
Tot welzijn van de parochie

Woensdag  19 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 22 september t/m vrijdag  28 september

Zaterdag 22 september
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor

Overleden ouders v. d. Kerkhof – Migchels
Overleden ouders Vlamings – Klomp (verj.)
Marinus en Toos v. Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Truus Verbakel – van der Heijden (kaartclub)
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Uit dankbaarheid
Tot welzijn van de parochie

Zondag 23 september – 25e  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Gezinsviering

Miet Verhoeven
Overleden ouders Martens – Brouwers en Frans Martens
Jes van Roij
Jan Romme
Simone en Elly Engels - Jeurgens
Bijzondere intentie

+ 11.00 uur Uitreiking communie thuis aan niet mobiele parochianen
(zie mededeling in boekje 14.)

Woensdag  26 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 15 september t/m vrijdag  21 september
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Overleden
Atie Jansen -  Heijligers. Zij was 100 jaar.
Dora van de Weijer – Beijers. Zij was 98 jaar.

 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.

Mededeling
In de groene container die bij de kerk (het kerkhof)  staat, is een sleutelbos gevonden.
De sleutels zijn bij de pastorie bij de administratie afgegeven. Tel. 381215.

Gezinsviering
‘Een nieuw schooljaar,
alweer even begonnen’

Dit is het thema van de gezinsviering op
zondag 23 september om 10.00 in de
kerk.
Wil je een steentje bijdragen door voor te
lezen tijdens de viering laat je het dan
even weten door te bellen of te mailen
naar Annemiek Kamp (tel. 384004,
annemiek@schok.net)
Tot ziens op 23 september!
werkgroep gezinsviering
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Prinses Beatrixfonds.
Collecte in week van 9 tot 16
september 2012.

Help mee. Lopen, kijken, zoenen,
drinken, ademhalen, opstaan, praten,
fluisteren, schrijven, overal gebruik je
spieren voor. Dat gebeurt doordat de
hersenen een signaal doorgeven aan een
spier. Bij mensen met een spierziekte
gaat er ergens in dit proces iets mis
waardoor er krachtverlies en verlam-
mingen optreden. Er zijn bijna 600 ver-
schillende soorten spierziekten, waarvan
de meesten erfelijk zijn en waarvoor
genezing vaak nog niet mogelijk is. In
totaal hebben naar schatting 200.000
mensen in Nederland een spierziekte.
Het Prinses Beatrix Fonds bestrijdt spier-
ziekten door het financieren van weten-
schappelijk onderzoek en zet zich in om
de kwaliteit van leven van patiënten en
hun familie te verbeteren. De onder-
zoeken die het Prinses Beatrix Fonds
steunt zijn erop gericht om de oorzaken
van ziektes te achterhalen, diagnoses bij
patiënten te versnellen en betere
behandelingen te ontwikkelen. Momen-
teel lopen er 43 onderzoeken voor 13
miljoen euro. Daarnaast vindt het Prinses
Beatrix Fonds het belangrijk dat patiënten
met een spierziekte en hun omgeving
goede informatie krijgen, onderlinge
ervaringen kunnen uitwisselen en dat hun
belangen worden behartigd. Om dit te
kunnen bereiken geeft het Prinses
Beatrix Fonds structureel financiële
ondersteuning aan patiëntenverenigingen
zoals o.a. de Vereniging Spierziekten
Nederland. Het Prinses Beatrix Fonds
ontvangt geen geld van de overheid en is
afhankelijk van giften. Steun het Prinses

Beatrix Fonds in de strijd tegen spier-
ziekten. Help mee! Postgiro 969, uw gift
is een waardevolle bijdrage in het
onderzoek. Alvast bedankt. De collecte
coördinator voor Aarle-Rixtel mevrouw
Wilma van Brug.

Jamsession bij Wim Beeren Jazz
Society op 12 september

Na een lange zomer wordt op woensdag
12 september bij Wim Beeren Jazz
Society het nieuwe seizoen geopend met
een avondvullende jamsession. Plaats
van handeling is zoals altijd het inmiddels
bekende podium in café Van Bracht aan
de Kerkstraat in Aarle-Rixtel. Vanaf 20.30
uur zijn muzikanten en publiek welkom
om de hele avond te genieten van
verrassende combinaties die zich voor
het voetlicht zullen presenteren, en is er
ruimte voor een goed glas en een
weerzien met vrienden en bekenden.
Bij deze de oproep aan instrumentalisten
en vocalisten om te komen jammen met
het swingende trio van de talentvolle
jonge pianist Nick van der Schoot,
bijgestaan door bassist Martin Senders
en drummer Mieleke Blaam.
Toegang zoals altijd gratis.
Wim Beeren Jazz Society: een brui-
send en inspirerend jazzpodium, waarbij
je in een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl
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Missie zendingskalender 2013

Ja ze zijn er weer! de nieuwe kalenders.
Drie Indonesische kunstenaars bieden
ons weer prachtige afbeeldingen aan van
hun kunstwerken. Het tema dit jaar is :
Kijken met andere ogen. We worden
aangespoord om via de afbeeldingen op
zoek te gaan naar de sporen van de
scheppende God in hun cultuur.Dus het
is kijken met het hart. ‘n Andere cultuur
heeft ons vaak zo veel te biedenDe prijs
is hetzelfde als het vorig jaar 8 euro per
stuk. Vanaf Zondag 2 september is deze
prachtige kalender te koop bij Zr Vera
Schoenmakers Dorpsstraat 7 in Aarle-
Rixtel Graag kom ik ook even bij U langs.
Bij voorbaat heel hartelijk dank.
Zr. Vera.

Gemengd Koor
De Klokkengieters Aarle-Rixtel
zoekt nieuwe leden.

Gemengd Koor De Klokkengieters is na
de zomerstop weer met enthousiasme
begonnen met de repetities onder leiding
van Rob Rassaerts.
Er staan dit jaar nog een aantal concer-
ten op de agenda. Op 30 september a.s.
geeft het koor een najaarsconcert in de
Parochiekerk in Aarle-Rixtel. Als gastko-
ren zijn uitgenodigd het Gerwens Ge-
mengd Koor uit Gerwen en Mannenkoor
Van Wor Ik Ben uit Gemert.
Vervolgens geeft Gemengd Koor De
Klokkengieters een kerstconcert in
Teteringen op zondag 16 december a.s.
en op 23 december volgt het kerstconcert
in de Parochiekerk in Aarle-Rixtel. Dit
jaar sluiten we af met de Hoogmis van
Kerstmis in de Parochiekerk.
Gemengd Koor De Klokkengieters is op
zoek naar enthousiaste mensen die ons
koor willen komen versterken. Alten,
bassen, tenoren en sopranen zijn van
harte welkom op onze repetitieavond die
gehouden wordt op maandagavond van
20.00 uur tot 22.15 uur in Conferentie-
centrum De Couwenbergh in Aarle-Ritel.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze
secretaris Sabina Gijsbers-van Zantvliet,
telefoon 0492-382170.

60-jarig bestaan
Heemkundekring Barthold van
Heessel.

Bij deze wil ik (en ik denk velen met mij)
mijn dank overbrengen aan het geweldige
feest dat het bestuur en leden van
Heemkundekring Barthold van Heessel
hebben georganiseerd.
In de eerste plaats de uitgave van het
prachtige boek Aarlese mensen, wat voor
iedereen zeker een aanrader is.
Op de tweede plaats de prachtige, nos-
talgische spiegeltent, echt een juweeltje.
Het diner met daarna het optreden van
Ger Coppens met haar apostelen.
De dorpswandeling op zaterdagmiddag,
héél leerzaam en daarna de gezellige
high-tea met koffie!!!!!!
’s Avonds, Aarle op z’n best met de
Golden Boys (en dat waren ze) en ’n
bietje Brabants.
’n Geweldige combinatie, wat je kon
merken op de dansvloer.
Op zondag Mont Martre op de kiosk, het

snoepwinkeltje bij Verhoeven, volop
muziek en ’s avonds het tango-dansen in
de tent o.l.v. Mark Bies. Er hing de hele
dag een geweldige sfeer, ook mede
dankzij het prachtige weer.
Kortom, een prachtig feest waar we met
z’n allen met plezier aan terugdenken.

Ria Bekkers.
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Beekvissen

Het IVN start op donderdag 20 september
weer met de lezingen voor het komende
winterseizoen. Hiervoor bent u allen van
harte uitgenodigd. De lezingen zijn, zoals
altijd gratis toegankelijk en worden
gehouden in het clubgebouw aan de
Beekseweg achter de volkstuinen en
beginnen om 20.00 uur.
Mark Scheepens uit St. Oedenrode,
werkzaam bij Waterschap de Dommel,
geeft een presentatie over beekvissen. Hij
houdt zich bezig met onderzoek naar de
waterkwaliteit waarbij de vissen een be-
langrijke indicator zijn. Het is een lezing
over de leefwijze en ecologie van beek-
vissen in de laaglandbeken van Noord-
Brabant. Daarnaast wordt ingezoomd op
de visstand van de Dommel en de
Beeksche Waterloop in St. Oedenrode.
Welke vissoorten komen er voor en wat
zegt dit over de waterkwaliteit en de
leefomgeving.
Waterschap de Dommel is bewust bezig
met de visstand en neemt maatregelen
om die te verbeteren. Wilt u weten welke
maatregelen en hoe dit onderzoek
plaatsvindt, kom dan zeker langs.
Wij zien u graag op donderdag 20
september in het IVN gebouw

Beste dames.

Nu de vakantietijd voorbij is beginnen we
weer met frisse moed aan het nieuwe
KVO jaar.
Dinsdag 18 september 20.00 uur.
Openingsavond in De Couwenbergh.
Woensdag 26 september zittingsdag van
14.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur
in De Couwenbergh.

Bestuur KVOUniek concert in  het
Kouwenbergs kerkje: Kupalje

Op zaterdagavond 22 september vindt er
in het Kouwenbergs kerkje wederom een
uniek concert plaats: Het Wit-Russche
muziekensemble Kupalje  is er weer voor
het derde opeenvolgende jaar te gast.
Kupalje bestaat uit professionele zangers
en muzikanten. Allen zijn verbonden aan
de Staatsopera en als docent aan het
conservatorium van Minsk.
Het kwartet brengt zowel populaire klas-
siekers als wereldwijd bekende ever-
greens. De cimbaalspeelster staat op
zich al garant voor ongekende virtuoziteit.
De opbrengst komt ten goede aan de
jeugdige slachtoffers van de gevolgen van
Tsjernobyl.
Dit unieke concert kunt u bijwonen voor
slechts  € 5,00,-. ( incl. koffie/Thee)
Daarnaast kan men een vrijwillige
bijdrage in  het collectezakje deponeren.
Kaartjes zijn ook vooraf  te reserveren via
telnr. 0492-382943
Op zondag 30 september is er een
optreden van Marijn Brouwers, met een
hommage aan Frans Halsema. Marijn
heeft  hiermee landelijke bekendheid
verworven en is al meerdere malen op TV
te zien geweest.
De entree bedraagt € 7,50. Gelet op de
nu al grote belangstelling kan men zich
al melden voor een kaartje, ook weer via
0492- 382943.
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De Meikever

Ik geloof niet in reïncarnatie, verre van
dat. Andere wazigheden zoals toekomst-
voorspellingen, horoscopen en hierna-
maalsen zijn aan mij ook niet besteed. Ik
blijf liever met beide benen op de grond
staan, bij voorkeur Aarlese grond, dat
wel. Toch gebeuren er ooit dingen die je
aan het denken zetten, vragen bij je
oproepen hoe dat mogelijk is en je
probeert antwoorden te vinden, hoewel je
weet dat die er nooit komen. Zo over-
kwam mij kortgeleden het volgende. Ik
dobberde in een bootje op een “watterke,”
zoals ze hier zeggen, vlak in de buurt.
Een mooi “watterke”, wat oeverplanten,
veel waterlelies en die geven mij altijd het
gevoel van de efteling-elfjes. Heerlijk
ontspannend op een warme augustus-
middag. Nee, ik geloof ook niet in
sprookjes. Niet in geesten uit de fles of
kikkers die plotseling prins worden als ze
gekust worden. Maar de kikker zat er, op
een groot lelieblad nog wel. Pontificaal in
de zon, breeduit kikker te zijn. Daar
maak ik een mooie foto van, dacht ik bij
mezelf. Zachtjes dobberend richting
kikker probeerde ik zo dicht mogelijk bij
hem of haar te komen. Maar wat gebeur-
de er. Niet waar ik bang voor was, een
ferme sprong en duik onder de water-
planten, uit beeld van de boze mens die
van alles van plan is met een kikker.
Nee, de kikker kwam van zijn troon en
kwam met ferme slag richting boot. Mijn
kans om van heel dichtbij een “fotooke”te
trekken. Die kans kwam er en hoe. De
kikker was, of stekeblind, of had een
zonnesteek, of hij was  van een soort die
nog geen onaangename kennis met een
mens gemaakt had, want tot mijn
stomme verbazing zwom hij tegen de
boot en maakte aanstalten om er gewoon
in te klimmen. Toen ik van mijn verbazing
bekomen was werd het tijd voor actie.

Zonder problemen nam de kikker plaats
op mijn uitgestrekte hand, ging er nog
eens breeduit voor zitten en keek mij aan
met een blik van “zeg het maar manne-
ke”. Met  één hand fotograferen is niet de
makkelijkste klus, maar het lukte. Zie
het resultaat op deze pagina. Ik kan er
nog steeds niet over uit dat dit zomaar
gebeurde op die warme augustusmiddag.
Zou het dan toch….nee, ik geloof niet in
reïncarnatie…maar kennen jullie het
verhaal van Groenen. De oudere lezers
vast wel, denk ik.  De goede man  was
politieambtenaar in Aarle-Rixtel, niet echt
geliefd bij iedereen maar dat komt in dat
vak wel meer voor. Op een kwade dag
hield men hem op den Heikant een
poosje onder water. Omstanders bevrij-
den hem uit de handen van de kwaad-
willenden, die vervolgens nog enige tijd in
Den Bosch mochten logeren. Groenen
leeft al lange tijd niet meer maar ik moet
onwillekeurig aan hem denken na de
ontmoeting met de kikker. Het was
immers ook een groene.
Nooit gedacht dat mijn wens in de vorige
aflevering zo snel vervuld zou worden.
Echt waar, zelf gezien op zondag 1
september. Een bomvol terras op de
Kouwenberg met fantastische muziek
van de kiosk. Allemaal Aarlese muzi-
kanten en stond zelfs een Belgische
spiegeltent, waarin smakelijk werd
gegeten, flink gedronken en gruwelijk
gedanst, zelfs de Argentijnse tango. De
winkel van Verhoeven was omgetoverd tot
koffieshop en buiten stond er zelfs ene
eieren te bakken, volgens mij was dat



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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl
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Harmonie De Goede Hoop

Muziekcursus
voor kinderen.

Op 17 september gaat harmonie De
Goede Hoop weer starten met een basis-
cursus muziek voor leerlingen uit groep
4, 5 en 6. Tijdens deze AMV-cursus
(Algemene Muzikale Vorming) worden de
kinderen spelenderwijs vertrouwd
gemaakt met alles wat met muziek te
maken heeft: luisteren, zingen, tellen,
klappen, zelf muziek maken en noem
maar op. Ook de kennismaking met
echte blaas- en slagwerkinstrumenten is
een belangrijk onderdeel van de cursus.
De lessen worden gegeven in De Dreef
op maandagen van 16.45 tot 17.45 uur.
Docente is Cindy van Rijn. De cursus
omvat 30 lessen en kost € 95,- per
leerling. Wilt u uw zoon of dochter voor
deze cursus aanmelden, doe dat dan
snel, dan kan hij of zij maandag meteen
meedoen met de eerste les. Aanmelden
kan bij Heleen van Asten, telefoon-
nummer 0492-383147. Haar e-mailades
is heleenvanasten@onsbrabantnet.nl.
Heeft u nog vragen of wilt u nog meer
informatie over deze AMV-cursus, neem
dan gerust contact op met haar.

Wijnactie 2012
Op 9 juni heeft de harmonie een wijn-
actie gehouden. Met de koop van een of

meerdere flessen wijn heeft u de harmo-
nie gesteund, waarvoor hartelijk dank.
Indien deze wijn u goed is bevallen is
een nabestelling uiteraard mogelijk.
Er zijn 3 soorten wijn verkocht, allemaal
van hetzelfde wijnhuis. De wijngaarden
liggen in het hart van de Languedoc in
Frankrijk. Het is hier in de zomer erg
warm en de grond is er arm.  Deze
omstandigheden zorgen ervoor dat de
opbrengst klein is. En tevens dat er een
mooie kwaliteit wijn wordt gemaakt.
Welke wijnen?
1. Een rode wijn: Monterre Merlot, een
eerlijke makkelijke rode wijn met veel
rood fruitaroma’s in bouquet en smaak.
Een prettige toegankelijke wijn die ook
nog even kan liggen.
2. Een witte wijn: Monterre  Chardonnay,
ook uit de Languedoc. Een fijne, droge
wijn met een fruitig bouquet.
3. Een roséwijn: Monterre Grenache
Rosé. Een droge, frisse, lichte rosé met
de fruitige smaak van rode zomer-
vruchtjes.
De flessen kosten 6 euro per stuk. De
wijnen zijn uiteraard ook per doos te
koop.
U kunt de wijnen nabestellen (na
telefonisch contact) bij Ruud van de
Weijer, Piushof 1, 5735 PM Aarle-Rixtel,
tel. 0492 – 383190.

Gevonden voorwerpen J3D

Tijdens de jeugd3daagse zijn een aantal
voorwerpen en kledingstukken blijven
liggen. Ben je nog iets kwijt, neem dan
contact op met Hans Schepers, 383758
of via info@jeugd3daagse.nl.
Wisten jullie dat we een eigen website
hebben met veel foto’s:
www.jeugd3daagse.nl en sinds kort zijn
we ook op Facebook aanwezig:
www.facebook.com\jeugd3daagse
Het J3D-team.

zonder vergunning. Geweldig. Maar wat
boeit het. Dit moet blijven, wat moet Ted
Hegeman trouwens met twee huizen.
Mijn  stoutste dromen werden hiermee
overtroffen. Nou de rest nog. Dit beeld zal
lang op mijn netvlies blijven hangen.
Kunnen we dit volgend jaar ook weer
regelen, begin maar gewoon in juli, zo om
de paar weken, voor mijn part. Ik krijg er
nou al de kriebels van.
De meikever.
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Agrarische kinderopvang ’t Heikantje.

Reportad is op bezoek bij Miriam van de
Sande en Yvonne Seuntjens op de
Heikant in Aarle-Rixtel. Familie van de
Sande heeft tot begin dit jaar een
tuindersbedrijf gerund. Het gedeelte waar
de seizoen medewerkers waren gehuis-
vest, is daardoor vrij gekomen. Dochter
Miriam die de opleiding PW3 deed,
opperde het idee om daarin een kinder-
dagverblijf te beginnen. ‘We hebben hier
volop ruimte, niet alleen binnen maar ook
buiten’.
We zijn hier in het buiten gebied, voor de
kinderen volop ruimte om buiten te
spelen. Hier zijn allerlei dieren in de
weide te bewonderen. We zien hier een
zwart paard samen met een Shetlander
rondlopen. In het dierenverblijf staat de
zwangere ezel Bea al blij naar ons te
kijken. Daar loopt ook een varkentje, zo’n
gezellig knuffeldiertje en wat kippetjes.
Miriam vertelt dat er ook cavia’s, enkele
schapen en geiten binnenkort komen. De
kinderen komen dagelijks in aanraking
met de dieren door ze te voederen en te

knuffelen. Er komt een moestuin waar
kinderen kunnen leren hoe sla,
worteltjes, prei en aardbeien verzorgd
worden en dat dit extra lekker smaakt
als je het zelf geplukt hebt! Kortom het is
een echt agrarisch kinderdagverblijf.
Geen enkel kinderdagverblijf in de regio
heeft zo iets. Reportad staat ervan te
kijken wat de plannen zijn en wat er al is
gerealiseerd. ‘t Heikantje heeft zeker
toekomst. Ze zitten vlak tegen de wijk
Dierdonk aan in Helmond. Als ouder heb
je het er toch voorover om je kind hier te
plaatsen. Al moet je enkele kilometers
ervoor omrijden, dat zal zeker geen punt
zijn.
We gaan terug naar binnen waar
Reportad de ruimte van het dagverblijf
kan bewonderen. De entree waar de
jasjes/overalletjes kunnen worden
opgehangen. De kinderen kunnen spelen
in een grote ruimte. Van alle gemakken
voorzien; een keuken op de groep, boven
2 slaapkamers met op dit moment 6
slaapplaatsen.  Een nieuwe luier krijgen
de kinderen in een aparte verschoon-
ruimte met toiletgroep voor de peuters.
Yvonne vertelt dat er nog ruimte en
mogelijkheden genoeg zijn voor uit-
breiding van ’t Heikantje in de toekomst.
Kinderen zijn welkom van 0 tot 4 jaar.
Buitenschoolse opvang is in de toekomst
mogelijk. Dit sluiten ze zeker niet uit.
Er is voldoende ruimte en het is een
unieke locatie. Reportad wenst Miriam
en Yvonne succes met de verdere voor-
bereidingen en natuurlijk ook met de
open dag van 30 september. Ik kan u
aanraden om te gaan kijken. Een
mooiere locatie kan ik me niet voor-
stellen. Miriam en Yvonne bedankt voor
de koffie en tot ziens. Reportad.
Open dag Agrarische kinderopvang ‘t
Heikantje
30 september 2012 van 10.00u tot 16.00u
De Wolfsputten 6. Aarle-Rixtel
www.heikantje.nl    info@heikantje.nl



RRRRReportAAAAAd: Pagina 22

Culinair Centrum Aarle-Rixtel.

Iedereen in Aarle-Rixtel kent het Culinair
Centrum van Stan Hagelaar. Het Culinair
Centrum is gevestigd in een oude
prachtig verbouwde fabriek. De ouderen
onder ons weten dat daar Jeurgens koek-
jesfabriek heeft gezeten. Het complex is
sfeervol ingericht met twee compleet
ingerichte, comfortabele eetzalen en
twee royale keukens die voorzien zijn van
de modernste apparatuur. Velen weten
niet dat Stan het Culinair Centrum heeft
overgedragen aan Dorothé Saasen uit
Stiphout. Zij is een geboren Mierlese,
dochter van de electriciteitszaak Saasen.
Toen Stan Hagelaar zijn bedrijf wilde
overdoen benaderde hij Dorothé Saasen,
zij had een bureau voor werving en
selectie. Na een gesprek met Stan over
zijn bedrijf kwam zij thuis met een
bijzonder gevoel. Tegen haar partner zei
zij: ik ga deze zaak zelf overnemen. Stan
heeft in de twintig jaar dat hij het Culinair
Centrum runde, een prachtig bedrijf
nagelaten. Het is een van de grootste
culinaire centrums van Nederland. Er

kunnen groepen komen van 8 tot 80
personen. Dorothe heeft het hele team
van Stan overgenomen. Dit wil zeggen 6
koks, Jan, Martijn, Alice, Gert en Frits en
Henri en de huishoudelijke hulpen. De
keukens zijn heel professioneel ingericht.
Alles van roestvrij staal en alle apparatuur
die je kunt wensen. En natuurlijk alles up
to date. Reportad is op bezoek bij
Dorothé in het Culinair Centrum. Dorothé
vertelt wat er allemaal mogelijk is. Zij
geeft workshops Thais, Italiaans, patisse-
rie, gezonde voeding en in het najaar
Wild in de hoofdrol en feestelijke amuses.
Op wens van cliënten zijn de menu’s aan
te passen. Reportad vraagt of het moge-
lijk is om hier te vergaderen en nadien te
eten en te koken? Ja, zegt Dorothé, je
kunt hier een teamvergadering houden en
nadien gezamenlijk koken en de maaltijd
gebrui-ken. Onze koks begeleiden de
mensen en onze hulpen doen de afwas.
We houden hier verjaardagsfeesten,
vrijgezellenfeestjes, familiedagen, zelfs
kinderfeestjes en niet te vergeten uitstap-
jes van personeelsverenigingen. Ook
besturen van verenigingen met hun
vrijwilligers komen hier vaak naar toe. We
hebben veel ruimte en er is veel met
elkaar af te spreken. Best veel bedrijven
komen hier om samen te koken, waar-
door mensen elkaar op een andere
manier leren kennen. Een mooi woord
hiervoor is teambuilding. Bij het koken
staat het product centraal. De smaak van
het product mag niet verstoord worden
door allerlei sausjes. We kopen vlees bij
een goede slager in en willen graag de
producten zo natuurlijk mogelijk hebben.
Dus van goede kwaliteit. Ook groenten en
kruiden zijn altijd dagvers en zoveel
mogelijk uit de regio. Als het even kan
ook nog biologisch gekweekt. De koks
die bij ons werken zijn allemaal gecerti-
ficeerde koks. Zij weten hoe een product
bereidt dient te worden en zijn ook
gewend om onze gasten wat te leren.
Dorothé benadrukt dat het Culinair
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Centrum een echte Brabantse mentaliteit
heeft: gastvrij, vriendelijk en informeel.
Ja, zegt ze, een compliment voor Stan
Hagelaar is zeker op zijn plaats. Hij heeft
een prachtige zaak aan mij overgedaan.
Ik hoop snel in Aarle-Rixtel te zijn inge-
burgerd. Ik ben al lid van de onderne-
mersvereniging en ga zeker met de
andere middenstanders overleggen wat
we gezamenlijk kunnen doen. Want Aarle
heeft diverse interes-sante objecten en
samen staan we sterker dan alleen.
Reportad wenst Dorothé een fijne
toekomst toe. Weer een nieuwe starten-
de onderneemster rijker! Dorothé, de
koffie in je Culinair Centrum smaakt
heerlijk. Reportad.

Reünie en diploma uitreiking
Zeilkamp Laarbeek 2012

Ook dit jaar organiseren wij weer een
reünie voor alle jongens die het afgelopen
jaar met ons mee naar Loosdrecht zijn
geweest. Vrienden, broers en neven zijn
ook van harte welkom.
Ken jij iemand in jouw omgeving die graag
meegaat? vraag hem mee!
Op de reünie zijn er foto’s te bekijken van
het afgelopen jaar en ook is er een
fotojaarboek. Het is een leuke avond om,
onder het genot van een hapje en een

drankje, met elkaar herinneringen op te
halen aan het zeilkamp.
Waar: Scheepstal 3 te Aarle-Rixtel
Wanneer: Vrijdag 5 oktober 2012
Hoe laat: van 19:00 uur tot 23:00 uur
Deelname is gratis net als de koffie, thee
en de hapjes waarvoor we zullen zorgen.
De kosten voor een blikje fris en een
biertje, voor degenen die ouder dan 16
jaar zijn, zijn hetzelfde als op het kamp.
Diploma uitreiking
Dit jaar hadden we weer veel deelnemers
die geslaagd waren voor hun zeildiploma.
Tijdens deze reünie zullen we deze
deelnemers hun zeer verdiende diploma
uitreiken.
Kamp 2013
Op de reünie kun je je ook al opgeven
voor het kamp van 2013. Het kamp zal
plaats vinden in de 3e week van de
bouwvak, dat is komend jaar van 27 juli t/
m 3 augustus.
Voor meer informatie over deze reünie of
het zeilkamp kunt u contact opnemen
met Len van Teeffelen (06-47436071) of
kijk op onze website
www.zeilkamplaarbeek.nl
Tot vrijdag 5 oktober!

Vrijdag 21 september 2012

HAWAI discoHAWAI discoHAWAI discoHAWAI discoHAWAI disco
Deze disco is voor de leeftijd 11 tot 14
jaar.
Cendra is open van 19.30u tot 23.00u
We zien jullie op vrijdag 21 september op
de disco.
Het jeugd –en jongerencentrum
CENDRA.
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www.autoschadeverbakel.nl
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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
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Leni van Berlo en Ad van der
Heijden Laarbeeks
Golfkampioen 2012

Op Golfbaan Stippelberg werd afgelopen
vrijdag 31 augustus het negende Laar-
beeks Golfkampioenschap gespeeld.
Pieter Michielsen, directeur van Rabo-
bank Peel-Noord en Laarbeeks burge-
meester Hans Ubachs reikten de prijzen
uit. In de categorieën lage handicap en
handicap 24 tot 36 werd met 7/8ste

handicapverrekening gespeeld. De lage
handicaps speelden strokeplay, de hoge
handicappers en 36+ stableford. Met
bruto 81 slagen werd Toon van Berlo
(handicap 5.9) de beste speler van de
dag. Laarbeeks Golfkampioene werd Leni
van Berlo met hcp 5.1 en bruto 84
slagen; bij de heren sleepte Ad van der
Heijden de titel in de wacht met hcp 16.9
en bruto 90 slagen. Tweede bij de lage
handicappers werden Margo van der
Heijden en Gerard de Ruyter.
Hoge handicappers
Elly Heijl en Tommy van der Leemputten
behaalden de eerste plaats bij de handi-
cappers tot 36. Tweede werden Mimi van

Bree en Hans Mouwen. In de categorie
36+ werden Annemarie van Dommelen en
Paul Vereijken de winnaars. De tweede
plaats in deze categorie ging naar
Willemien van Bragt en Paul Vereijken.
De ‘Neary’ maakten José Migchels en
Jos van de Kam. Marijke Brouwers sloeg
de Longest Drive bij de dames. Bij de
heren wist Toon van Berlo een onover-
winnelijke drive te slaan. Birdie’s werden
gemaakt door Leni en Toon van Berlo,
Jan Ankersmit, Jan de Wever, Ad van der
Heijden, Ton van Dijk, José Migchels. Jos
van de Kam wist zelfs drie birdies te
maken!
Het tiende Laarbeeks Golfkampioen-
schap wordt – onder voorbehoud –
gehouden op vrijdag 25 augustus 2013.

OPROEP!!!!

Cendra is op zoek naar een leuke,
enthousiaste, vrolijke nieuwe vrijwilliger
die op de woensdagmiddag onze Nelly
wil komen ondersteunen tijdens de
activiteiten die er om de twee weken
georganiseerd wordt voor de basisschool
jeugd.
Om de twee weken (de even weken)
organiseren we een activiteit voor de
jeugd die op deze middag aanwezig zijn.
Verschillende voorbeelden van activiteiten
zijn:

*sieraden maken
*vogelhuisjes bouwen
*cup cakes versieren

Cendra is op de woensdagmiddag
geopend van 13.30u tot 16.30u.
Wie komt ons leuke team versterken?
Voor meer informatie kun je terecht bij
Renske Berkers ( 06-41984608) of Ad de
Hoon (06-83007542). Je kunt altijd binnen
lopen op de woensdagmiddag om een
kijkje te nemen.
Het jeugd –en jongerenwerk Cendra!
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MUZIKALE
SPEELT OP DE FLORIADE.

Muziekvereniging Muzikale uit Aarle-
Rixtel geeft op 29 september van 16.00
tot 18.00 uur een concert op de Floriade
in Venlo. Het optreden vindt plaats op een
podium vlak bij de hoofdingang.
Muzikale zal dan een aantal nummers
spelen uit het repertoire dat zeer
gevarieerd is en voor elk wat wils biedt.
Het orkest staat onder leiding van dirigent
Gert van Kraay.
En op 6 oktober zal er om 20.30 uur in
Café/Zaal “De Vrienden” een concert
gegeven worden door Muzikale samen
met de Canisius Concert Band uit Nijme-
gen. Meer nieuws hierover volgt nog.
Voor meer informatie over Muzikale:
www.muzikale.nl

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Seniorenvereniging / KBO Aarle-Rixtel.
Het rikken en jokeren begint weer en wel
op woensdag 12 september 2012 om
13.30 uur. Op ons nieuwe adres aan de
Heindertweg 1. (de Pastorie.)

Pagina 29BBBBBericht van:

Voor het tweede jaar worden jeugdige
helden in het zonnetje gezet
Kinderlintjes in Laarbeek

Vorig jaar heeft de gemeente Laarbeek
voor de eerste keer de Kinderlintjes
uitgereikt. Het initiatief hiervoor is
genomen door de Jeugdgemeenteraad.
Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar ‘
de jonge helden van Laarbeek’.
Voor wie is het Kinderlintje?
Kinderen die in de ogen van hun omge-
ving iets bijzonders gedaan hebben,
kunnen in aanmerking komen voor een
Kinderlintje. Iets bijzonders kan van alles
zijn. Zo kun je kinderen aanmelden die
een heldendaad verricht hebben, bijvoor-
beeld door een dier te redden. Maar ook
kinderen die zich inzetten voor hun
omgeving, buurt of straat. Bijvoorbeeld
door elke week boodschappen te doen
voor een zieke of bejaarde.
Wanneer?
De kinderlintjes worden uitgereikt op de
‘Dag van de rechten van het kind’ van
Unicef. Dit is elk jaar op 20 november. De
genomineerde kinderen en hun ouders
ontvangen daarvoor een speciale
uitnodiging. Burgemeester Ubachs gaat
naar de basisscholen van de winnende
kinderen om de Kinderlintjes uit te reiken.
Hoe meld je iemand aan?
Iedereen kan een kind aanmelden via een
speciaal aanmeldformulier. Dit formulier
is verspreid op alle basisscholen in
Laarbeek en is ook te downloaden op
www.laarbeek.nl.
De aanmeldformulieren zijn te verkrijgen
op alle Laarbeekse basisscholen, bij de
Stichting Welzijn Laarbeek (SWL) en het
Laarbeekse gemeentehuis. De aanmel-
ding moet gebeuren door een inwoner
van Laarbeek, ondersteund door twee

‘getuigen’. Zowel volwassenen als
kinderen kunnen iemand nomineren. De
onderscheiding is bedoeld voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar, woonachtig in de
gemeente Laarbeek. De aanmeldingen
worden beoordeeld door een jury.
Het ingevulde formulier kun je opsturen
naar of afgeven bij het gemeentehuis. Let
op! Dit moet gebeuren vóór 2 november
2012.



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING
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Groeten uit
Aarle-Rixtel

Jubileum Heemkundekring.

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan
van Heemkundekring Barthold van
Heessel werd er in het weekeinde van 1
en 2 september een feestweekeinde
georganiseerd, met tal van optredens en
activiteiten. Voorafgaande hieraan vond
woensdagavond in de Heemkamer aan de
Bosscheweg de officiële uitreiking van
het boek “Aarlese mensen 1945-1970”
plaats, in tegenwoordigheid van diverse
gasten, sponsoren en burgemeester
Hans Ubachs van Laarbeek. In zijn wel-
komstwoord memoreerde voorzitter Jan
Dekkers de totstandkoming van dit boek,
speciaal uitgebracht ter gelegenheid van
het jubileum. Daarna overhandigde hij het
eerste exemplaar aan burgemeester
Ubachs. Deze toonde zich zeer ingeno-
men met het boek, temeer hij zelf binnen-
kort zelf met zijn gezin deel gaat
uitmaken van de bevolking van Aarle-
Rixtel. Hij sprak zijn bewondering uit voor
de leden van de Heemkundekring die aan
het boek gewerkt hebben omdat het toch
allemaal vrijwilligerswerk is. Hij hoopte
wel dat hij zich als burgemeester van
Laarbeek zo verdienstelijk kon maken,
dat hij in de volgende uitgave zou worden
vermeld.
Ruim twee jaar werd aan de samen-
stelling van het boek gewerkt door een
groepje enthousiaste leden, te weten
Jeroen Arts, Tiny van Roij, Nellie Strij-

bosch , Bert Uijtenbogaart en Harrie
Löring.  Laatgenoemde gaf voor de aan-
wezigen een toelichting op de inhoud van
het boek dat niet minder dan 13 hoofd-
stukkenen ruim 600 foto’s bevat. Een
schat aan informatie en beeld-materiaal
over bijvoorbeeld het tijdsbeeld van het
dorp in de periode 1945 tot 1970, de
nasleep van de oorlog,de wederopbouw,
de burgerlijke overheid en het kerkelijk
leven, het verenigings- en bedrijfsleven,
recreatie en vrijetijdsbesteding en niet op
de laatste plaats de Aarlese mens. Bij
het doorbladeren van het boek ziet men
unieke foto’s met bijbehorende uitleg en
wetenswaardigheden.
Het was een hels karwei, vertelt Harry
Löring. Vooral het zoeken naar de namen
van al de mensen die op de foto’s staan
afgebeeld, met name de klassenfoto’s
van de basisscholen en de diverse
groepsfoto’s Maar tot zijn tevredenheid is
dat voor een heel groot gedeelte gelukt.
Het boek is zeker de moeite waarde voor
degene die is geïnteresseerd in de
recente geschiedenis en een fraai
aandenken wil hebben aan het dorp
Aarle-Rixtel. Het boek is een vervolg op
het in 1992 uitgegeven boek “De Aarlese
mensen tussen 1880 en 1950”en het
boek “Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1938-
1946”. Om in het bezit te komen van
deze boeken kan men terecht bij de
mensen van de Heemkundekring.
In de loop van zaterdag werd bekend dat
Sjaak Swinkels uit de Dorpsstraat, in het
boek nadrukkelijk aan het woord in het
eerste hoofdstuk als “nun Aarlese mens
aan het woord”, de dag daarvoor aan de
gevolgen van een hersenbloeding
overleed in het ziekenhuis in Helmond.
Sjaak was een heemkundeman  in hart
en nieren en van het begin af betrokken
bij de Heemkundekring. Hij zal in deze
kring ook zeker herdacht worden, volgens
voorzitter Jan Dekkers.
De Kouwenberg was drie avonden op rij
in de ban van het jubileum van de Heem-
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ONDERNEMERS OPGELET!!!!!!!!!!!!!
Mooie bedrijfsruimte te huur  Torenakkerweg 11A    Aarle- Rixtel

Geschikt voor diverse doeleinden:
- kantoor
- salon
- oefenruimte
- opslag
- etc.

Informatie tel. 06-23865992
                      tel. 06-55700188

Inpandig: wc, keukenblok en cv-ketel
Oppervlakte circa 70 vierkante meter.
Huurprijs n.o.t.k.
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www.twanvanhout.nl
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kundekring, waarvoor speciaal een grote
spiegeltent uit België was geplaatst. Drie
muzikale avonden, voor ieder wat wils,
zelfs gekoppeld aan een uitgebreid diner.
Hoogtepunt was ongetwijfeld de afsluiten-
de zondag toen  rondom de kiosk een
gezellig markt, met grote diversiteit aan
kunst en beroep,  werd georganiseerd.
Bij een zomerse temperatuur klonken
vanaf de kiosk de muzikale tonen van
achtereenvolgens de harmonie, hofkapel
en de Klokkendorper blaaskapel, en werd
het een bijzondere Aarlese middag, met
talrijke bezoekers. Een mooie afsluiting
van een 60-jarig jubileum.

Voorlichtingsavond
( potentiële )
vrijwilligers
Stichting AED – Alert Laarbeek

Onlangs heeft u zich bij onze Stichting
aangemeld als belangstellende of zelfs al
als vrijwilliger voor het Aarle-Rixtelse deel
van Stichting AED – Alert Laarbeek.
Met dit schrijven willen wij u nader
informeren.
Het doel van de Stichting is om Laarbeek
hartveiliger te maken.
Inmiddels is ook onze website in de
lucht. www.aedalertlaarbeek.nl
Tot op heden hebben zich bijna 70
mensen aangemeld die belangstelling
hebben om vrijwilliger te worden binnen
het AED netwerk in Aarle-Rixtel.
Velen hebben zich na oproepen in het
Gemeenschapsblad en bij de voorlich-
tingsavond op 20 juni in de Couwenberg
reeds definitief aangemeld.
Voor degenen die daarbij niet aanwezig
konden zijn of zich daarvoor en daarna
hebben aangemeld organiseren wij een
nieuwe voorlichtingsavond.
Datum : woensdag 26 september

Plaats : Conferentiecentrum De Couwen-
berg. Aanvang : 19.30 uur

Tijdens de voorlichtingsavond krijgt u
uitleg over:
- de positie van de vrijwilligers binnen
het netwerk;
- de stand van zaken en de werking
van het sms – alert-systeem;
- de kasten, waarin de AED wordt
opgeslagen;
- cursussen en herhalingen;
- en zullen gegevens van beschikbare
personen compleet gemaakt worden.
Na deze avond weten we als Stichting
hoeveel vrijwilligers zich definitief hebben
aangemeld en kunnen waarschijnlijk in
oktober/november beginnen met het
ophangen van AED’s in Aarle-Rixtel.
Bent u verhinderd op 26 september en
wilt u toch meer weten, laat het ons even
horen via
06 43970065 (Jan Dekkers) of
0612842977 ( Sandra Janssen) of Ad
Loos 06-20317443.
U kunt ook een berichtje achter laten op
onze website.
Wij hopen u op 26 september in grote
getale te ontmoeten.

KKKKKlokje

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

Tweedehands speelgoed,
baby en kinderkledingbeurs in de Dreef in
Aarle-Rixtel. 165 kramen op 23 septem-
ber van 11:00-14:00 (voorheen in Breugel)
www.kinderbeursbreugel.nl



Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor 
een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugd-
gezondheidszorg 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. 

Bekijk Fijn!
Het digitale magazine van de Zorgboog

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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Uitslag van HBV de Eendracht bij
het Toernooi van het Houts
Welvaren te Mierlo-Hout

Op donderdagavond 23 augustus j.l. heeft
HBV de Eendracht deelgenomen aan het
toernooi van het Houts Welvaren in
Mierlo-Hout. Op deze verschieting waren
we samen met nog 2 verenigingen uit de
regio aanwezig te weten: Prins Bernhard
uit Mierlo en De Haas Stropen Zij Ons
Doel (DHSZOD) uit Heusden. Per vereni-
ging werd vooraf een opgave gedaan van
het aantal punten dan men dacht te
halen. Het resultaat werd afhankelijk van
het aantal schutters berekend en de
uitkomst hiervan was bepalend voor de

stand in het toernooi. Een groot aantal
schutters van het Houts Welvaren
schoten de avond mee maar buiten
mededinging.
Voor de Eendracht, aanwezig met 9
schutters, werd vooraf opgegeven 1498
punten. Het aantal daadwerkelijk gescho-
ten punten was 1486 punten dus een
negatief saldo van 12. Gedeeld door het
aantal schutters (9) werd het verenigings-
resultaat -1,33. Dit is voorlopig een plaats
bij de top 5.
Prins Bernhard dacht 1702 punten te
gaan halen. Het werden er 1627 dus – 75
wat een gemiddelde opleverde van – 8,33.
DHSZOD gaf op 1558 punten te halen.
Het werden er 1424 dus – 134 wat een
gemiddelde opleverde van -14.8.
Winnaar van deze avond werd dus de
Eendracht. Dit goede resultaat was mede
te danken aan het nieuwe persoonlijk
record van Arno Donkers. Daar waar
anderen een mindere avond hadden, wist
hij zijn PR (was 144) met liefst 37 punten
te verbeteren en kwam hij uit op 181
punten !!!
Hoogste schutter van de avond werd
Coby Hurkmans met 234 punten
Uitslag per individuele schutter van de
Eendracht:
1. Toon van Hoof 232
2. Erwin Wijnhoven 223
3. Martien van de Graef 184
4. Arno Donkers 181
5. Jo Maas 173
6. Geert v Ganzewinkel 170
7. Wim van Mol 164
8. Harrie Moors   96
9. Jeroen v. Leuken   63

Op zondag 16 september prijkt onze
Bockenreyderstocht op de landelijke
NTFU kalender. Deze rit naar de prachtig
in de bosrijke omgeving gelegen Bocken-
reyder is 101 km. lang en men kan
hiervoor starten tussen 08.30 en 09.00
uur vanaf de Vrienden tegenover de kerk.
Men kan ook in groepsverband mee
toeren en dan is de start om 08.35 of
08.40 uur. Degenen die de voorkeur
geven aan een kleine route, kunnen om
09.00 uur meerijden met de 25-km.
groep, die de Heitour van 71 km. op het
programma hebben staan.
In verband met de vroeg invallende
duisternis gaan onze avondfietstochten
de komende weken om 18.30 uur van
start. Een overzicht van al onze activi-
teiten is te vinden op
www.aandewielen.nl.

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.
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Leef je in, leef je uit 2012

Op zondagmiddag 21 oktober vindt er
in De Dreef in Aarle-Rixtel een grote
manifestatie plaats. Onder het genot van
een drankje kunt u genieten van muziek
gemaakt door verschillende muzikanten
vanuit de foyer. Er is een informatiemarkt,
een mogelijkheid om deel te nemen aan
diverse beweegactiviteiten en op
verschillende plaatsen wordt u gratis eten
aangeboden.
Deze manifestatie wordt georganiseerd
door een werkgroep die valt onder het
Platform Gehandicaptenbeleid Laarbeek
en beoogt om burgers van Laarbeek bij
elkaar te brengen, te informeren maar
vooral kennis te laten maken van elkaar
kwaliteiten.
Deelnemende organisaties zijn o.a. de
zorgboerderijen, de dorpsraden, Mee,
ORO, ViERBINDEN, Sportcentrum Laar-
beek, diverse sportverenigingen, de
Laarbikker en een aantal Laarbeekse
Eetpunten.
De middag wordt tegen half vijf afgesloten
met de Milka’s en met een prijsuitreiking,
iedere bezoeker maakt nl. kans op
mooie prijzen (1e prijs is een Wii ).
Reserveer de 21e oktober vanaf 13.00 uur
in uw agenda!!

Gratis woonverbeteradvies….

Inwoners in Laarbeek van 55 jaar en
ouder kunnen in het kader van het project
Blijvend Thuis een gratis en vrijblijvend
woonverbeteradvies krijgen.
De Adviescommissie Seniorenhuisves-
ting voert dit project sinds 2004 uit en
sindsdien zijn er al ruim 1300 woonver-
beteradviezen aan 55plussers uitgereikt.
Het woonverbeteradvies geeft 55plussers

maar ook mensen met een beperking
concrete informatie wat zij met hun
woning moeten doen om daar zo lang
mogelijk op een goede, verantwoorde
maar ook veilige manier te kunnen blijven
wonen.
U kunt, als u bijvoorbeeld op het punt
staat uw woning te verbouwen of u wilt
op de hoogte gebracht worden met wat
voor eenvoudige manieren er zijn om
verbeteringen of meer comfort in uw
woning binnen te brengen, het woon-
verbeteradvies als volgt tot uw beschik-
king krijgen.
Neem telefonisch (0492-328803) of per
mail hbouwmans@vierbinden.nl contact
op met de medewerkers van ViER-
BINDEN. Zij kunnen u informeren over
het project en geven bij interesse u naam
door aan een vrijwilliger die voor het
project werkzaam is. Deze vrijwilliger
neemt contact met u op en komt met een
vragenformulier op een USB stick naar u
toe. Samen met u wordt dit formulier
ingevuld, verwerkt in een computer en
kunt u het advies zelf uitprinten u kunt
dat echter ook op een later tijdstip doen!.
Naast het Woonverbeteradvies laat de
vrijwilliger ook een A4 met Handige Hulp-
middelen en Domotica achter waar u
mogelijk aanvullend iets mee kunt doen.
Wij adviseren iedereen Laarbeekse
senior die verbouwplannen heeft of die
adviezen nodig heeft op het gebied van
comfort en veiligheid om gebruik te
maken van deze regeling. Mocht u
gewoon advies nodig hebben voor uw
persoonlijke situatie kunt u contact met
ons opnemen. Voor meer informatie
hbouwmans@vierbinden.nl  of 0492-
328803.

www.gemeenschapsblad.nl



Gaat samenwerken met Dragon TCM 

 

 Acupuntuur 

 Tuina-massage 

 

 Per Konings 

 06-40927813 

 Per@Dragon-tcm.nl 

 

 

 

 

 

 

Kouwenberg 13 Tel: 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl 
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NIEUW! GROEPSLESSEN QI
GONG - VOLGENS DE NIEUWE
METHODE QI BA

Deze maand starten in De Dreef in Aarle-
Rixtel 2 ochtendgroepen Qi Gong , de
befaamde Chinese gezondheidsbeoefe-
ning. Met de unieke nieuwe methode Qi
Ba leer je werken met je energie en
daarmee het verbeteren van je gezond-
heid, zelfvertrouwen en persoonlijke
ontwikkeling.
Iedere les Qi Ba begint met een intro-
ductie workout die je aanzet om met
jezelf aan de slag te gaan. Uithoudings-
vermogen, spierkracht en lenigheid staan
hierbij centraal.
Dan volgen de oefeningen van energie.
Deze oefeningen worden opgebouwd in 3
levels:
1 Qi Ba to move  waarin geleerd wordt

te bewegen met energie
2 Qi Ba in breath waarin de ademhaling

van energie geleerd word
3 Qi Ba to direct waarin geleerd wordt

hoe je energie kunt sturen
Een les duurt 1,5 uur. Ieder level kan zo
lang gevolgd worden als men wil, naar
gelang de persoonlijke behoefte.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan
kennismaken tijdens de OPEN LESSEN
op: Dinsdag 18 september van 9.30 –
11.00 uur of vrijdag 21 september van
9.30 – 11.00 uur
Locatie: De Dreef, Aarle-Rixtel
De lessen zijn toegankelijk voor jong en
oud!
Ben je wel geïnteresseerd maar kun je
niet op genoemde tijden, laat me dat
weten dan informeer ik je wanneer ik ‘s
avonds een groep ga starten.
Aanmelding en verdere informatie:
telefonisch 06-23180081 of via e-mail
dorine@horrik.nl
Dorine van Horrik - Qi Instructor
Gezond van lichaam en geest volgens de
oude Chinese filosofie

Het dagelijks politiek gekrakeel,
wordt me toch echt teveel.
Ik lees het niet meer
en luisteren is ook taboe,
gelukkig dat het bijna de 12e is,
want ik ben het gezever echt moe.
Daarna bedrijven partijen liefde met
elkaar,
ook al zitten ze elkaar nu in het haar.
Gelukkig was er ontspanning bij het
Heem,
velen gingen naar de Kouwenberg heen,
haalden het bestelde boek,
bij Verhoeven op de lieghoek.
Helaas kon Jac. Swinkels,
niet meer van de bewondering,
over het mede door hem gemaakte boek,
mee genieten.
RD

Slimme Zorg iets voor u !!!!

Vierbinden heeft een project om te kijken
of het zinvol en nuttig is om bij mensen
thuis Slimme Zorg in huis te brengen.
Onder Slimme Zorg wordt verstaan:
kleine en grote technische hulpmiddelen
om de zorg en dienstverlening in de
woning te verbeteren, om zodoende
langer in eigen huis te blijven wonen en
misschien ook om de zorg voor iemand
te verbeteren. Er is een klein groepje van
deskundige vrijwilligers die een (virtueel)
koffertje met technische hulpmiddelen
hebben samengesteld. In dit koffertje
zitten bijv. sensoren,bewegingsmelders,
rookmelders, handvaten, maar ook allerlei
ander infomateriaal dat bij mensen kan
achterblijven, kan worden geïnstalleerd of
kan worden besteld.
Met dit koffertje worden mensen thuis
bezocht. Zij kunnen uit het koffertje
apparatuur uitproberen, kopen maar ook
gewoon folders krijgen om met hun
kinderen of naasten te bespreken.
Indien u meer info of een afspraak wilt
maken kunt u bellen naar 0492-328803 of
mailen hbouwmans@vierbinden.nl
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20 augustus Gemengd koor
Onder leiding van de heer Hein Houët gaf
het gemengd koor “De Klokkengieters
van 1660” op de kiosk in de prachtige
tuin van van den Heuvel en onder grote
belangstelling, een goed verzorgde
matinee uitvoering. Al direct na de
Hoogmis stond het koor klaar om de vele
belangstellenden te laten genieten van
een keur van nummers, waarbij opviel dat
de twee concours nummers, waarmee
men onlangs de eerste prijs behaalde,
ook nu weer feilloos werden gebracht.

27 augustus Gemengd koor
Zaterdag avond bracht het gemengd koor.
Onder grote belangstelling, een serenade
bij haar medelid, de heer M. Scheepers –
Fleskens, wegens diens zilveren huwe-
lijksfeest. Na enkele nummers onder
leiding van directeur Hein Houët te
hebben uitgevoerd, sprak de voorzitter
van het koor, Jan van Gameren, woorden
van gelukwens en bood een cadeau aan.

3 september Zwemdiploma
Zaterdagmorgen werden in het gemeen-
telijk zwembad “De Koppelen”de zwem-
diploma’s afgenomen voor de jeugd uit
Beek en Donk en omliggende plaatsen.
De beste resultaten bereikten de
leerlingen van de jongensschool uit Aarle-
Rixtel en van de Leonardusschool uit
Beek en Donk. Van de St. Jozefschool
uit Aarle-Rixtel slaagden: J. Schepers, J.
Biemans, A. van Lith, G. van Bakel, A.
van Duinhoven, P. Vogels, P. Schepers,
J. van Wetten, G. Otten, M. van Beek,
W. van Bakel en P. Driesen

3 september Pleisteractie De zondag-
morgen door de EHBO gehouden
pleisteractie heeft in onze gemeente een
bedrag van ruim f 92,- opgebracht.

5 sept. Wethouders in Aarle-Rixtel
Burgemeester E. Janssens heeft gisteren
zijn collega’s de loef afgestoken, door

niet één maar wel twee raadsverga-
deringen te presideren. Eerst in Aarle-
Rixtel en daarna in Stiphout. In Aarle-
Rixtel was een veelkoppig publiek
getuige van de eerste bijeenkomst van de
vroede vaderen. Drie nieuwe leden zaten
aan de gemeentelijke tafel: G. Ebben, J.
Huibers en P. Swinkels, waarvan laatst-
genoemde al eens eerder raadslid is
geweest. Een lid ontbrak aan het
gezelschap en dat was de heer J.
Gijsbers, die bericht van verhindering had
gestuurd, Voor hem had de burge-
meester bijzondere woorden van dank,
nadat verschillende stemmingen hadden
uitgemaakt, dat er een einde was geko-
men aan diens jarenlange wethouder-
schap. Als wethouders werden gekozen:
Gerard Ebben en Giel van Stiphout.

10 september In memoriam W.
Martens
Zaterdag 8 september overleed plotseling
het lid van ASV, W.J. Martens, op de
naar menselijke berekeningen vroege
leeftijd van 56 jaar. De heer Martens was
vanaf de oprichting, in 1933, lid van ASV.
De eerste jaren als actief voetballer, maar
ook later zette hij zijn beste krachten in
voor de vereniging. Vanaf 1945 tot 1958
was hij lid van het bestuur, vanaf 1945 tot
en met 1951 als voorzitter, in welke
periode hij veel heeft gedaan voor de
wederopbouw van ASV. Onder zijn leiding
behaalde de vereniging het kampioen-
schap van de afdeling Noord-Brabant in
de eerste klasse en promotie voor de
vierde klasse van de KNVB. Huiselijke
moeilijkheden, al vroeg ontviel hem zijn
echtgenote, waren tenslotte aanleiding
zich uit het bestuur van de vereniging
terug te trekken. Leden, die hiertoe in de
gelegenheid zijn, worden verzocht, als
laatste eerbewijs voor de overledene, deel
te nemen aan de begrafenis en uitvaart
van de heer Martens, die woensdag-
morgen 12 september om half tien zal
plaatsvinden.






