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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 29 september t/m vrijdag 5 oktober
Zaterdag 29 september - H.H. Michaël, Gabriël en Rafaël, Aartsengelen.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Tiny Houët - Schatorjé
(par.)
Overleden ouders Martien en Riet van den Heuvel – van Brussel
Jan van Bommel
(verj.)
14.00 uur Kapel – Huwelijksviering
Madelon Peters en Jannick Prinsen.
Zondag 30 september – 26e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en samenzang)
Bernard van den Elsen
Frida van Gennip – Verbakel
(j.get./verj.)
Tot welzijn van de parochie
12.00 uur Kapel – Doopviering
Siem Swinkels, Carolushof 7.
Janne van Mierlo, Bosscheweg 27.
13.00 uur Kapel – Doopviering
Isa Endevoets, Brabantlaan 76.
Jonneke Smulders, Molenstraat 21.
15.00 uur Kerk - Concert gemengd koor de Klokkengieters
Woensdag 3 oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 6 oktober t/m vrijdag 12 oktober
zaterdag 6 oktober
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Piet en Riek van de Ven – Hoeks
(sterfdag moeder)
Tonia van de Pas – Janssens
(verj.)
Jet Verschuren – van den Elsen
(par.)
Piet van der Heijden
(KBO)
Toos van de Graef – van der Aa
(par.)
Pierre Stals
(Aan de Wielen)
Overleden ouders v.d. Heuvel-Jansen
Tot welzijn van de parochie
Zondag 7 oktober – 27e Zondag door het jaar
09.00 uur Kerk – peuter- en kleuterviering
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Maria van Dijk – van de Kerkhoff
(par.)
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Sien Nooijen
(fund.)
Overleden ouders v. d. Graef – Fleskens
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Willy en Martina Aarts – van der Leemputten
Overleden ouders Verbakel – van Lieshout
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+ 11.00 uur Uitreiking communie thuis aan niet mobiele parochianen die zich
aangemeld
hebben .
Woensdag10 oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Willy Aarts, Heindertweg 109, 93 jaar.
Doopvieringen
De 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.
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Afrika Enga-koor zingt
in de kerk van Aarle-Rixtel
Op zondag 14 oktober zal het Afrika
Enga-koor uit Nistelrode zingen tijdens
de zondagsviering van 10.00 uur. Op deze
manier zal Afrika een stukje dichterbij
komen. Het zal een sfeervolle en levendige viering worden.
Tijdens deze viering zal aandacht worden
gevraagd voor het ziekenhuis in DuayawNkwanta in Ghana. De staf van het
ziekenhuis heeft ons gevraagd of het
mogelijk is om een echo-apparaat aan te
schaffen voor de controle van de zwangerschap. De opbrengst van de collecte zal
hierin een bijdrage vormen. Het Afrika
Enga-koor is al sinds jaar en dag bekend
en heeft enkele cd-s uitgebracht en deze
zijn na de dienst te koop.
In het kader van de wereldvoedseldag
wordt op diezelfde zondag in het buurthuis van Mariahout een bijeenkomst
georganiseerd waar een wereldmaaltijd
gebruikt wordt. Platform Wereldhulp
Laarbeek organiseert deze bijeenkomst
en ontwikkelingshulporganisaties uit
Laarbeek kunnen zich dan presenteren.
Informatie kan ingewonnen worden bij de
voorzitter Ger Aarts (emailadres:
ger.aarts@onsmail.nl)

NAJAARSCONCERT GEMENGD
KOOR DE KLOKKENGIETERS
AARLE-RIXTEL
IN DE PAROCHIEKERK ONZE
LIEVE VROUW PRESENTATIE IN
AARLE-RIXTEL OP
ZONDAGMIDDAG 30
SEPTEMBER A.S.
Op zondag 30 september a.s. geeft
Gemengd Koor De Klokkengieters AarleRixtel een najaarsconcert in samenwerking met Mannenkoor Van Wor Ik Ben
uit Gemert en Gerwens Gemengd Koor
St. Caecilia uit Gerwen. Het concert zal
plaatsvinden in de Parochiekerk Onze
Lieve Vrouw Presentatie aan de Dorpsstraat 5 in Aarle-Rixtel, aanvang 15.00
uur. De entree is gratis, e r is een mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage.
Er zal u een afwisselend programma
gepresenteerd worden. Het concert zal
ongeveer anderhalf uur duren.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als
we tijdens dit concert op uw belangstelling mogen rekenen.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van
belangstelling bij het overlijden van mijn man,
onze pap en opa

Harrie Vogels
Het heeft ons heel goed gedaan.
Diena Vogels-Smulders,
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
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Kern met Pit.
Heb jij een idee om jouw leefomgeving te
verbeteren?
Doe dan mee aan Kern met Pit en schrijf
je in! Zoals er in voorafgaande jaren een
wedstrijd Kern met Pit werd georganiseerd
door
de
Koninklijke
Nederlandsche
Heidemaatschappij
(KNHM), gebeurt dat nu ook weer in
2013. Je kunt je hiervoor met een project
inschrijven van 1 september tot en met
30 november 2012.
Via de wedstrijd gaan bewonersgroepen
aan de slag met hun idee voor de
leefomgeving. Wie het lukt om dit binnen
een jaar te realiseren, ontvangt het
predicaat Kern met Pit en duizend euro.
Daarnaast wint één bewonersgroep de
trofee en een extra prijs van vijftienhonderd euro. Als klap op de vuurpijl
kunnen deze trofeewinnaars meedingen
naar de nationale titel “De Beste Kern
met Pit van Nederland” en extra prijzen
winnen.
De wedstrijd is bedoeld voor bewonersgroepen die zich willen inzetten voor de
leefbaarheid in hun buurt, wijk of dorp.
Misschien is dit net het zetje dat je nodig
hebt om een goed project te starten.
KNHM daagt je uit je project aan te
melden en uit te voeren. Wil je meer
weten? Ga dan naar www.kernmetpit.nl.
Of neem contact op met KNHM via 026 –
44 55 146.
Wij als Dorpsplatform Aarle-Rixtel willen
je ook graag ondersteunen, indien nodig
en mogelijk voor ons. Wil je ondersteuning of een folder van Kern met Pit,
neem dan contact via e-mail
info@dorpsplatform.nl of telefoon 0492 381696. Meer informatie vind je ook op
www.dorpsplatform.nl.
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MUZIKALE
SPEELT
BIJ DE
VRIENDEN EN OP DE FLORIADE.
Op 6 oktober zal er om 20.30 uur in Café/
Zaal “De Vrienden” tegenover de kerk in
Aarle-Rixtel een concert gegeven worden
door Muzikale uit Aarle-Rixtel samen met
de Canisius Concertband uit Nijmegen,
een harmonieorkest van 110 jaar oud met
een jonge geest. Dit komt onder meer tot
uitdrukking in het opvallende repertoire.
Naast traditionele harmoniewerken speelt
men bijvoorbeeld filmmelodieën, volksmuziek en swingende stukken. Ook
moderne experimentele composities gaat
de Canisius Concertband niet uit de weg.
Het harmonieorkest staat onder leiding
van Leo van Zantvoort en is samengesteld
uit 40 muzikanten van alle leeftijden en
van diverse pluimage, die één ding
gemeenschappelijk hebben: plezier in
muziek maken.
Muzikale zal die avond 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.
Wij nodigen u allen gaarne uit om naar dit
unieke concert van de Canisius Concertband en Muzikale te komen. De toegang
is gratis.
Wij willen u er ook nog aan herinneren
dat Muzikale een concert geeft op 29
september van 16.00 tot 18.00 uur op de
Floriade in Venlo. Het optreden vindt
plaats op een podium vlak bij de hoofdingang.
Voor meer informatie:
www.canisiusconcertband.nl en
www.muzikale.nl
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Bouwplannen Mariëngaarde.
Oproep voor ideeën bestemming kapel.
Op uitnodiging van De Zorgboog vond er
op 3 september 2012 een gesprek plaats
tussen de Raad van Bestuur van De
Zorgboog en bestuursleden van Dorpsplatform Aarle-Rixtel over de toekomstplannen die De Zorgboog heeft voor
Mariëngaarde in Aarle-Rixtel.
Voor de oorspronkelijke bouwplannen van
Mariëngaarde geldt dat van de nieuwbouwplannen om in de tuin achter het
bestaande gebouw uit te breiden met
zorgwoningen en - appartementen, wordt
afgezien. In feite is na de realisering van
Zonnetij in Aarle-Rixtel op dit moment
voldoende capaciteit in de categorie
lichtere zorg.
Het bestaande gebouw wordt binnen
omgebouwd o.a. voor de doelgroep
dementerenden en de groep cliënten met
een gedragsproblematiek.
Alleen is nog niet bekend wat er met
de kapel gaat gebeuren.
Deze zal niet meer als kapel d.w.z.
gebedshuis dienst doen. Er wordt gezocht naar een goede bestemming voor
deze ruimte. Afhankelijk van de bestemming zal de kapel worden aangepast bv.
een ander plafond er in, bepaalde indeling
van de vloerruimte. Het streven is om de
buitenkant te laten zoals die nu is, maar
dit wordt niet gegarandeerd. Wat de
bestemming ook wordt, het gebruik van
de ruimte moet voor de Zorgboog wel
kostendekkend zijn. Indien er geen
nieuwe bestemming kan worden gevonden wordt sloop overwogen.
Wij doen hierbij een oproep aan iedereen
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om suggesties aan te dragen voor de
toekomstige bestemming van de kapel.
Wie een goed idee, heeft kan dit per email melden aan:
ton.borghs@zorgboog.nl
of
info@dorpsplatform.nl Of per brief aan het
adres: Secretariaat Dorpsplatform AarleRixtel, Kannelustweg 11 5735EJ AarleRixtel.
Voor meer informatie:
www.dorpsplatform.nl

KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding
in Aarle-Rixtel heeft € 2750,93 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist
kan alsnog een gift overmaken op giro
26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld
dat de collectanten hebben opgehaald,
kunnen we onze missie waar maken:
minder kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven. De KWF
afdeling Aarle-Rixtel dankt iedereen voor
zijn of haar bijdrage aan de collecte. Voor
meer informatie over KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op
www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen
naar 0800-0226622.
Speciale dank gaat uit naar de
collectanten die zich ook dit jaar geheel
belangeloos hebben ingezet voor dit
goede doel. Heel veel dank.
De plaatselijke coördinatrice,
Jeanne Beekmans.

www.gemeenschapsblad.nl

Pagina 14

Pagina 15

DAR

Pagina 16

Bericht van:
Beste mensen,
Na het succesvolle weekend van 31
augustus, 1 en 2 september wil ik nog
enkele dingen van onze heemkundekring
onder uw aandacht brengen.
Allereerst iets over het heel succesvolle
boek: “Aarlese Mensen 1945 – 1970”.
Voor hen die nog graag een boek willen
kopen, kunnen terecht bij de heemkamer
op dinsdagmorgen van 09.00 uur tot
12.00 uur en dinsdagavond van 20.00 uur
tot 22.00 uur. Er zijn nog boeken beperkt
beschikbaar, want het overgrote deel van
de 750 exemplaren zijn reeds verkocht.
Daarnaast is gebleken dat onbekende
mensen op foto’s in het boek toch herkend worden. Ook blijkt dat er soms
verkeerde namen staan bij de afgebeelde
foto’s. Graag zouden we correcties en
aanvullingen op het boek van u willen ontvangen, zodat wij de opgeslagen foto’s
van de juiste namen kunnen voorzien.
Ook andere tekstuele aanvullingen zijn
welkom.
U kunt dit doen door uw opmerkingen/
aanvullingen te noteren door foto en
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paginanummer van het boek te noemen
en de goede namen erbij te schrijven.
Deze aanvulling kan bij de heemkamer in
de bus gedaan worden of worden afgegeven bij een van de leden van de
fotowerkgroep (genoemd in het boek) of
bestuursleden van de heemkundekring.
Als tweede punt wil ik noemen het
lidmaatschap van de heemkundekring.
Als u nu geweldig genoten hebt van het
bovengenoemde weekend, u draagt de
heemkundekring een warm hart toe en u
zou mogelijk een bijdrage willen leveren
in het werk van de heemkundekring en in
de opzet van dergelijke activiteiten, meld
u dan aan als lid van onze kring. Dat kan
door contact op te nemen met een van
de bestuursleden of door een briefje met
naam, adres en telefoon in de bus van de
heemkundekring te deponeren, zodat er
contact met u opgenomen kan worden.
U kunt er ook voor kiezen een folder met
inschrijfformulier op te halen of aan te
vragen bij de heemkundekring. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met:
Henk van Beek, tel: 381851, Henk
Beniers, tel: 382763 of Jan Dekkers, tel:
381673.

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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TCM staat voor Traditional Chinese
Medicine oftewel Traditionele Chinese
Geneeswijze.
De meest voorkomende TCM behandelingen zijn:
Tuina
Acupunctuur
Kruidentherapie en
Qigong.
Met deze methodes probeert de
therapeut het lichaam weer in een
natuurlijke balans te brengen. Hierdoor
krijgt het lichaam de kans zichzelf te
herstellen. Dit is een andere methode
dan dat men gewend is van de westerse
geneeskunde.
In de TCM, wordt het lichaam zélf als het
krachtigste medicijn gezien. De
behandeling is daarom bedoeld om
zelfherstel van het lichaam te stimuleren.
Tuina is een Chinese massagemethode.
Door zijn geneeskrachtige werking is het
een zeer effectieve massagetechniek om
klachten te bestrijden. Deze massage
brengt de circulatie van het bloed en de
lichaamsenergie extra op gang. Hierdoor
wordt het zelf herstellend vermogen van
het lichaam gestimuleerd en zullen
klachten afnemen.
Acupunctuur tracht ook de circulatie
van het bloed en de lichaamsenergie te
stimuleren maar maakt echter gebruik
van naalden. Werken met naalden heeft
het voordeel dat de behandeling dieper in
het lichaam zijn uitwerking heeft.
Combinatie Uit de praktijk blijkt dat de
meest effectieve methode een combinatie
van acupunctuur en Tuina in één
behandeling is. Dit stimuleert het lichaam
zowel van binnen als van buiten.
Consult
Het eerste consult zal bestaan uit
onderzoek naar
klachten en een
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diagnose door middel van tong- en
polsdiagnostiek. Vanuit de diagnose
wordt een vrijblijvend advies gegeven en
desgewenst een behandelplan opgesteld.
Per Konings. Dragon TCM
Kouwenberg 13. Tel: 0640927813
Email: Per@Dragon-tcm.nl

Dringend vrijwilligers gezocht
voor dierenpark ’t Regter Eind
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek is
voor het dierenpark ’t Regter Eind op
zoek naar meerdere vrijwilligers. De
vrijwilligers zorgen voor het onderhoud en
schoonhouden van het park en de
gebouwen, het voeren van de dieren en
staan de gasten van het dierenpark te
woord.

Wereldwinkel zoekt vrijwillige
kerstpakkettencoördinator
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek is
voor Wereldwinkel Beek en Donk op
zoek naar een Kerstpakkettencoördinator. De werkzaamheden bestaan uit het
digitaal maken en online zetten van een
landelijke folder, bedrijven benaderen,
binden en nabellen, potentiële klanten
benaderen en orders binnenhalen en de
voorraden van de bestellingen checken.
De vrijwilliger kan goed omgaan met de
computer en is goed in netwerken. Het is
een tijdelijke vrijwilligersklus van eind
augustus tot en met Kerst.

Een kook vrijwilliger
Steunpunt Vrijwilligerswerk is voor een 25
jarige licht verstandelijk beperkte vrouw
op zoek naar een vrijwilliger om samen te
koken en te eten. De vrouw kan eenvoudige recepten klaarmaken, maar wil
graag wat moeilijkere recepten leren om
deze zelfstandig te koken. Het kan op
elke avond van de week.
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Een er-op-uit vrijwilliger
Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt een
vrijwilliger voor een 65-jarige verstandelijk
beperkte vrouw, die graag iets
onderneemt met een ander, zoals
jokeren, samen er-op-uit naar Gemert om
een kopje koffie te drinken of een terrasje
te pikken. De vrouw is soms eenzaam en
heeft behoefte aan een ontspannen
contact.

Vierbinden zoekt vrijwilligers
voor website beheer
De werkzaamheden zijn: het plaatsen
van artikelen, lay-out bewerken, beheer
en overleg met andere medewerkers tbv
beheer, “content management”, agenda
bijhouden.
We verwachten dat de vrijwilliger kan
omgaan met de PC en kennis heeft van
websitebeheer. (Joomla) Werktijden zijn
in overleg.
Voor meer informatie over deze vacatures, graag contact opnemen met:
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon:0492-328807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl

Toneelvoorstellingen Theatrale
uitgesteld.
In het vorige Gemeenschapsblad heeft
toneelvereniging Theatrale uit Aarle-Rixtel
aangekondigd dat er op vrijdagavond 12
oktober en zaterdagavond 13 oktober in
de Dreef toneelvoorstellingen zouden zijn.
In verband met familieomstandigheden
van een van de spelers kunnen deze
voorstellingen op die avonden helaas niet
doorgaan. De voorstellingen worden
verschoven naar een andere datum,
waarschijnlijk in het begin van volgend
jaar. Theatrale zal te zijner tijd hierover
nadere mededeling doen.
Omdat er in de Laarbeeker en op posters
al bekendheid aan was gegeven dat er
entreekaartjes in de voorverkoop gekocht
konden worden bij La Romanza in de
Dorpsstraat, heeft u misschien daar al
een of meer kaartjes gekocht. U kunt
deze daar ook weer in leveren en dan
krijgt u natuurlijk uw geld terug.

ReportAd:

Paula en Martien Heijl sluiten na
ruim 25 en 20 jaar H.A.R.
Automaterialen en Paula’s Shop.
Op vrijdag 28 september 2012 staat
Paula voor de laatste keer achter haar
toonbank. Het zal niet meevallen om een
heel ander leven te gaan leiden. Twintig
jaar heb ik met plezier de trap afkomend
rechtsaf de winkeldeur geopend, nooit
met tegenzin. Martien neemt op zaterdag
29 september 2012 na ruim 25 jaar
afscheid. Reportad is op bezoek bij
Paula en Martien. Hij krijgt een rondleiding door het hele pand. Paula vertelt wat
er verbouwd gaat worden. Ik kan me nog
herinneren hoe heel vroeger de Edah
winkel eruit zag. Ja, vertelt Paula, de
hele gevel wordt veranderd, er komen
andere kozijnen in. Dus ik heb komende
maanden veel te poetsen. Paula en
Martien blijven boven de winkel wonen. Zij
hebben alleen het winkelpand verkocht.
Als het beneden verbouwd gaat worden,
wordt ook bij hen de nodige werkzaamheden uitgevoerd. Ze laat mij ook de
zolderverdieping zien. Martien kan de
zolder inrichten voor zijn hobby. Daar
heeft hij de afgelopen 25 jaar weinig of
geen tijd voorgehad. Reportad staat ervan
te kijken hoe groot het boven is. De
garage naast de winkel blijft ook hun
eigendom. Martien zal zijn clientèle wel
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gaan missen. Maar ook zijn
klanten zullen hem gaan missen. Hij was altijd erg
behulpzaam met het plaatsen
van ruitenwissers, nieuwe lamp,
zelfs geluidsdempers werden
geplaatst. Als hij er de tijd voor
had, was hem niets te veel. Dat
zullen ze zeker gaan missen,
zegt Paula. De stomerijservice
gaat naar “La Romanza” in de
Dorpsstraat. In het begin zijn er
leuke openingskortingen. En we
zijn ook op een leeftijd gekomen
dat stoppen geen schande meer
is. Martien is bijna 71 en Paula 70. Fijn is
het dat er al een nieuwe huurder is. De
bloemen-zaak “Bloom” heeft in het
huidige pand ruimtegebrek. De tweede
huurder is nog niet bekend. We zitten
hier toch op een “A” locatie. Voldoende
parkeergelegen-heid in het centrum van
Aarle-Rixtel. Er komt bij Paula een traplift, waardoor zij een levensbestendige
woning heeft. Ook belangrijk voor
familieleden, kennissen en vrienden die
niet zo mobiel meer zijn. Maar ook gemakkelijk voor mijn boodschappen naar
boven te krijgen. Voor mijn kleinkinderen
zal het even wennen zijn. Die vonden het
prachtig om in de winkel te zijn. Winkeltje spelen zal verleden tijd worden. We
krijgen wel meer tijd om met kinderen en
kleinkinderen erop uit te trekken. En
sluiten deden we maar veertien dagen in
het jaar. Ja, we zullen er zeker aan
moeten wennen. We zullen onze klanten
zeker gaan missen. Zowel Paula en
Martien gaan een heel ander leven leiden.
Ze zijn dankbaar dat hun gezondheid
altijd goed is geweest. Martien en Paula
spreken hun dank uit voor het vertrouwen
dat zij mochten ontvangen van hun
klanten. Allemaal erg bedankt voor jullie
klandizie. Reportad bedankt Paula en
Martien voor de koffie en de rondleiding.
Hij wenst hen nog een lang leven in
goede gezondheid. Reportad.
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Sint Margarethagilde
Nieuwe Koning
Rode Schutplein 2012
Op 8 september j.l. was het Sint Margaretha gilde aanwezig bij het 37e Rode
Schutpleinfeest. Om ± 15.00 uur werd de
“afgaande Koning “ Coen Vervoort en zijn
echtgenote door het gilde afgehaald,
waarna het gilde rond het plein trok naar
de schutsboom. Hier werden door
respectievelijk onze hoofdman Theo de
Jong Mzn. en de voorzitter van het Rode
Schutplein Niek v.d. Zanden de gebruikelijke speeches gehouden. Na het officiële
gedeelte werd er door het gilde met de
“afgaande Koning” in het midden drie
maal rond de schutsboom getrokken,
waarna het gilde uitgenodigd werd voor
een versnapering in de feesttent. Hierna
kon het Koning/ Koninginschieten beginnen. Het was een zeer spannende strijd.
Met een perfect gericht schot wist Loek
van Daal de vogel aan het wankelen te
krijgen maar helaas voor hem bleef er nog
een kleine “splinter” hangen waarna met
het 90e schot John van den Berg tot
Koning uitgeroepen werd van het Rode
Schutplein. Na de officiële huldiging,
waarbij namens het gilde een oorkonde
werd aangeboden aan de nieuwe Koning
en nun skonne struik aan de echtgenote,
werd er een vendelgroet gebracht aan de
36e Koning van het Rode Schutplein. Na
het nuttigen van het Koningsbier werd de
nieuwbakken Koning met zijn vrouw door
het gilde naar hun woning gebracht
alwaar afscheid werd genomen van het
gilde welke terug ging naar hun gildehuis
“De Vrienden”.
Namens het Sint Margaretha gilde
wensen wij John en zijn echtgenote een
hele fijne regeerperiode op het zéér
gezellige Rode Schutplein.
Dekenschrijver, Ed Vincent.

The Blindfold Test bij Wim
Beeren Jazz Society
op 26 september
Op woensdag 26 september verwelkomt
Wim Beeren Jazz Society de formatie
The Blindfold Test op het podium van
café Van Bracht aan de Kerkstraat in
Aarle-Rixtel.
The Blindfold Test is een uitermate succesvol jazzsextet rond de Utrechtse
saxofonist Marc Scholten. Het repertoire
van dit orkest is te omschrijven als een
mix van jazz, fusion en wereldmuziek, en
bestaat voornamelijk uit eigen composities van de orkestleden. De bezetting van
de band is: Marc Scholten alt- en
sopraansax, Leo Janssen tenorsax (beiden zijn lid van het Metropole Orkest),
Angelo Verploegen flügelhorn, Hans
Kwakkernaat piano, Bas Rietmeijer bas
en Florian Hoefnagels drums.
Voor de beste plaatsen is raadzaam
tijdig aanwezig te zijn.
Aanvang 20.30 uur en de toegang is
gratis.
Wim Beeren Jazz Society: een
bruisend en inspirerend jazzpodium,
waarbij je in een ongedwongen en gezellige sfeer oude bekenden en nieuwe
vrienden ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.theblindfoldtest.nl

www.autoschadeverbakel.nl

Pagina 24

Bericht van:
U HOEFT NIET
NAAR MÜNCHEN,
U KOMT GEWOON
NAAR HET
OKTOBERFEST IN AARLERIXTEL, 6 EN 7 OKTOBER 2012
Het Oktoberfest Aarle-Rixtel is een 2daags feest in het teken van Duitse
bierfeesten, georganiseerd door De
Klokkendorper. Het festival vindt plaats
op het Heuvelplein in Aarle-Rixtel.
Een feest met fantastische Oostenrijkse
Stimmungsmuziek, lange tafels, pullen
bier, bratwurst, lederhosen en dirndl’s. En
dit wederom in een oergezellige en
sfeervolle tent in het centrum van AarleRixtel.
Op zaterdag starten we om precies 20.00
uur met het aanslaan van het 1e biervat,
met medewerking van de heren: Burgemeester Ubachs en Noud Swinkels van
Bavaria.
De zaterdagavond is inmiddels helemaal
uitverkocht. Dus mocht het je niet gelukt
zijn om voor de zaterdag een kaartje te
bemachtigen....... niet getreurd, ’szondag’s doen we alles nog eens dik
over!
Op zondag starten we om 13.30 uur. Met
optredens van “de Sillentaler Spassmacher Band” en “de Klokkendorper”
afgewisseld met Aprés-ski muziek door
de DJ en natuurlijk THE BEER GAMES
tijdens het middagprogramma.
Nog leuker is het om zelf mee te doen,
deelnemen met groepen van 6 á 8
personen. Schrijf je nu gratis in voor de
spectaculaire bierwedstrijd op 7 oktober!
Mail je naam, telefoonnummer en emailadres naar:
wedstrijd-oktoberfest@hotmail.com,
dan krijg je het aanmeldingsformulier voor
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jouw team z.s.m. toegestuurd.
Oktoberfest Aarle-Rixtel, 6 & 7 oktober!
Zorg dat je erbij bent!
Zaterdag: Programma van 20.00 – 01.00
uur. Tent open: 19.00 uur.
Zondag: Programma van 13.30 – 19.00
uur. Tent open: 13.00 uur.
Dresscode: Tiroler style !

Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes
De zomer is weer voorbij, de kermis is al
weer een tijdje afgebroken en langzaam
maar zeker naderen we weer de maand
november, traditioneel de opening van het
carnavalsseizoen.
Op zaterdag 10 november 2012 openen
we weer met het prinsenbal en nemen we
afscheid van prins Toon en Prinses
Henriette.
De komende tijd zullen er in de diverse
media weer de nodige hints verschijnen
over wie de volgende prins van Ganzegat
zal gaan worden.
Het voorlopige programma van de
stichting organisatie Carnaval Ganzegat
ziet er als volgt uit:
10 november 2012: Prinsenbal
11 november 2012: Jeugdpinsenbal
24 november 2012: Prinsenreceptie
12 januari 2013:
1e Ganzekwekavond
26 januari 2013:
2e Ganzekwekavond
9, 10, 11 ,12 februari 2013
Carnaval in Ganzegat
Noteer deze data alvast in uw agenda.
PR Commissie, Harrie vd Boogaard

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.

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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Dodenherdenking
bij Asdonks kapelleke.
Op dinsdag 25 september aanstaande
vindt er nabij het Asdonks kapelleke op
de Aarlese Heikant een herdenking
plaats van de gevallenen tijdens de
tweede wereldoorlog. Het kapelleke,
evenals de herdenkingsplaquette, is
onlangs helemaal gerestaureerd.
Tijdens deze bijeenkomst zijn ook
familieleden van Henk Roest aanwezig,
die destijds op Bevrijdingsdag nog de
dood vond.
Het Aarlese revuegezelschap brengt een
aantal passende liederen ten gehore.
De herdenking begint om 19.00 uur

Puur Genieten Massages krijgt
steeds completer aanbod
Sinds de start van Puur Genieten
Massages twee jaar geleden is het
massage-aanbod flink uitgebreid. Werd in
het begin nog alleen de wellnessmassage aangeboden als ontspanningsmassage, nu kunt u ook genieten van de
An Shen massage (geschikt bij klachten
aan nek en schouders veroorzaakt door
stress), de zwangerschapsmassage (al
mogelijk na 14 weken zwangerschap) en
de hotstone massage (heerlijk tijdens de
koude maanden). Binnenkort vertrekt
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eigenaresse Wieneke Prinsen voor 2
weken naar Beijing waar ze de Tuinamassage gaat leren. Dit is een traditionele chinese massage en zeer geschikt bij
problemen aan gewrichten, bij migraine of
chronische pijn maar ook prachtig in te
zetten om het lichaam te reinigen.
Zeker met de zwangerschapsmassage is
Puur Genieten Massages in de omstreken uniek. Tijdens de zwangerschap
verandert er lichamelijk en psychisch veel
waardoor het lichaam van de vrouw extra
op de proef wordt gesteld. Deze massage verbetert de doorbloeding zodat er
meer zuurstof en voedingsstoffen beschikbaar komen voor moeder en kind.
Het geeft rust en ontspanning waardoor
eventuele klachten kunnen verdwijnen.
Drukke, gevoelige of onzekere kinderen
hebben veel baat bij massage. Vage
buikklachten, regelmatig hoofdpijn, boze
buien, onverklaarbaar verdriet of teruggetrokken gedrag kunnen door massage
verminderen of zelfs verdwijnen. Omdat
het wekelijks masseren van deze
kinderen een groot effect heeft maar
misschien niet voor iedereen betaalbaar
is, is het mogelijk om als ouder de
technieken van kindermassage te leren
tijdens een workshop.
Wie last heeft van bijvoorbeeld spijsvertering, overgangsklachten, longproblemen of migraine kan zich hier via
voetreflextherapie laten behandelen.
Wieneke Prinsen heeft op dit moment
twee studiejaren van de drie-jarige HBOstudie VoetreflexPlus® afgerond. Voetreflexologie stimuleert het zelfgenezend
vermogen van het lichaam, verbetert
doorbloeding en energiedoorstroming in
organen en weefsels en heeft een sterk
ontspannend effect. Hierdoor hebben veel
mensen die via de reguliere geneeskunde
niet te helpen zijn vaak wel baat bij
voetreflex. De “Plus” in de opleidingsnaam staat voor de Chinese technieken
die bij deze studie (als enige binnen
Nederland) als toevoeging op de wester-

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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se reflexzones aangeleerd worden. Dat
heeft als voordeel dat een klacht via
diverse methoden behandeld kan worden.
Dat werkt zeer effectief en versnelt de
resultaten. Bij Puur Genieten Massages
worden niet alleen de symptomen aangepakt, maar vooral gezocht naar de
oorzaak van de klacht.
Voor vragen of het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met
Puur Genieten Massages: 06-46165400.
Meer informatie is te vinden op de
website: www.puurgenietenmassages.nl.

Marijn Brouwers zingt Frans
Halsema in het Kouwenbergs
kerkje
Op zondag 30 september, om 20.00 uur,
kan men in het Kouwenbergs kerkje
genieten van een optreden van Marijn
Brouwers. Marijn brengt in zijn voorstelling een ode aan de veelzijdige Frans
Halsema, die 30 jaar geleden de overbuurman van Marijn was..
Marijn (1975) is geboren in Beek en
Donk ( en woonde ook nog een jaar in
Aarle-Rixtel). Na een fanatieke turnjeugd,
besluit hij op zijn 17e te beginnen met dat
wat hij van kinds af aan voor ogen had:
een carrière in het theater.
Na de Toneelschool in Maastricht, studeert hij in 1998 af als dramadocent aan
de Akademie voor Drama te Eindhoven
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,en in 2001 aan de Akademie voor Kleinkunst in Amsterdam. Vanaf dan begint
een veelzijdige theatercarriere. Hij speelt
in musicals Foxtrot en Boyband, de
toneelstukken Lied in de Schemering en
Gizmo en hij staat drie maal op theaterfestival de Parade. Met muziektheatergroep Five Easy Pieces opent hij in 2004
het culturele seizoen tijdens de Amsterdamse Uitmarkt en tourt hij 3 seizoenen
door het land.
De afgelopen theaterseizoenen was
Marijn o.a. te zien als Rum Tum Tugger
in de musical Cats en als understudy
van Danny de Munk in de rol van Cis de
man in Ciske de Rat. Hij speelde in de
musicals Gebroeders Leeuwenhart en
Route 66. Inmiddels volgde hij met
succes de opleiding Master of Music
van het Conservatorium in Tilburg. Hier
ontving hij een Cum Laude waardering
voor zijn voorstelling Beste meneer
Halsema, een theatraal eerbetoon aan
het leven en werk van de in 1984
overleden cabaretier, liedvertolker en
musicalacteur Frans Halsema. Dit
seizoen maakt hij met deze voorstelling
een tournee langs ruim veertig theaters
Op 7 juni 2012 presenteerde Marijn zijn
cd Halsema, met daarop liedjes uit de
voorstelling en een bijzonder duet met
Willem Nijholt.
Op TV was Marijn te zien in de commercials van 1850 en is zijn stem te horen in
de liedjes van onder andere Koekeloere
en Meneer Logeer.
Ook was Marijn te zien in AVRO’s “Op
zoek naar Zorro “waarvan hij een van de
finalisten was. Marijn heeft zelf aangegeven dat hij dolgraag een voorstelling
wilde geven in het Laarbeekse Kouwenbergs kerkje,
Daar wordt nu dus gevolg aan gegeven:
Entree: € 7,50. Kaartjes zijn ook te
bestellen via 0492 382943

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


OPHET
HET TOTALE
TOTALE BEDRAG
OP
BEDRAG
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het formulier, dat je op scholen en op
verschillende andere plaatsen in AarleRixtel kunt vinden of kunt downloaden en
uitprinten vanaf onze website, of duw een
briefje met je naam (namen), wat je doet
en je telefoonnummer in de bus
bij het volgende adres:
Cindy van Veenendaal Terlingenplein 55
Aarle-Rixtel
(Graag VÓÓR 23 OKTOBER a.s.)
JE KRIJGT DAN ZO SNEL MOGELIJK
BERICHT.

WIL JIJ BEROEMD WORDEN ???

Word jij de nieuwe jeugdprins of
jeugdprinses 2013 van
Ganzegat?

Op zondag 11 NOVEMBER 2012 is het
weer zover! Het JEUGDPRINSENBAL
van De Gele Kielen!
De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses
van Ganzegat worden dan bekend
gemaakt. Dit jaar zal de onthulling op
een andere plaats gehouden worden;
MultiFunctioneel Centrum “De Dreef”
aan de Duivenakker.
Het jeugdprinsenbal is voor en van alle
kinderen van Aarle-Rixtel en natuurlijk is
er die middag ook weer een programma
met artiesten………..
Jij kunt ook artiest zijn!! Wat is er leuker
dan een optreden verzorgen voor alle
mensen die er zijn, groot en klein!
Daarom zijn wij op zoek naar jullie;
jongens en meisjes! Geef je op als
artiest voor het jeugdprinsenbal. Je kunt
playbacken, goochelen, moppen tappen,
dansen, live zingen of alles wat je maar
leuk lijkt.
Je mag het alleen doen, met z’n tweeën
of samen met wie je maar wilt. Vraag aan
je ouders of zij je misschien willen
helpen.
Wie durft de uitdaging aan en wint de
wisselbeker. Voor elke deelnemer is er in
ieder geval altijd een leuk aandenken.
WIL JE MEEDOEN ??? Geef je op met

Hoe raar het misschien ook klinkt,
Carnaval 2013 staat al
weer bijna voor
Groeten
uitde
deur. Alle voorbereidingen zijn in volle
gang en…. voor je Aarle-Rixtel
het weet barst het
grote feest weer los. En dat het weer een
groot feest wordt, dat staat al vast!
Het seizoen begint al vroeg, op zondag
11 november a.s. met het Jeugdprinsenbal! Dit jaar in MFC “De Dreef” aan de
Duivenakker.
Maar…… er ontbreken nog twee heel
belangrijke mensen.
Dat zijn natuurlijk de jeugdprins en de
jeugdprinses die het grote carnavalsfeest
in de Ganzenzaal bij de Gele Kielen
moeten gaan leiden. Misschien is dat wel
iets waar jij al jaren van droomt of
waarvan je gewoon denkt: ‘kijk, dat zou
net iets voor mij zijn’.
Nou, dan heeft de Organisatie van het
Jeugdcarnaval in Aarle-Rixtel, De Gele
Kielen, een idee:
Jij geeft je op als kandidaat-Jeugdprins of
kandidaat-Jeugdprinses 2013!
Hoe doe je dat?
Op de basisschool waar jij zit worden
binnenkort in groep 7 en 8 formulieren
uitgedeeld waarmee je je kunt opgeven.
Zit je niet in Aarle-Rixtel op school dan
kun je een formulier vragen bij Francien

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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Cornelissen (adres zie hieronder) of
downloaden en zelf printen van onze
website.
Je kunt het formulier vóór 1 oktober a.s.
inleveren bij 1 van volgende adressen:
Francien Cornelissen, Broekelingstraat
67, 5735 HB Aarle-Rixtel,
Marjon Timmermans, De Elshorst 5,
5735 JC, Aarle-Rixtel,
O ja, vraag wel even aan je ouders of zij
het goed vinden dat je je opgeeft en wie
weet……….….. word jij wel uitgeloot als
de nieuwe jeugdprins of jeugdprinses
2013 van Ganzegat.
En o ja…..Ook deze keer houden we
natuurlijk weer een playbackwedstrijd.
Iets voor jou om mee te doen ? Hou het
gemeenschapsblad en de Laarbeeker
maar in de gaten dan.
In ieder geval: Tot ziens op het
Jeugdprinsenbal (of in de Ganzenzaal).
De Gele Kielen
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel
http://gelekielen.ganzegat.nl/

Laarzenpad Groot Overbrugge
Langs deze weg willen we u als trouwe
wandelaar van het laarzenpad van NSWlandgoed Groot-Overbrugge informeren
dat per direct de toegang tot het terrein
gelegen aan t Goor (voorbij tuinderij Croy)
is afgesloten.We zijn tot deze actie
moeten overgaan omdat we teveel overlast hadden van ongewenste bezoekers.
De ingang/uitgang naar het laarzenpad is
verlegd naar het derde zandpad op de
kasteelweg, gezien vanuit Croy. Door
rooiwerkzaamheden en het uitvoeren van
achtergebleven onderhoud is een deel
van de routemarkering verdwenen. In de
komende tijd wordt deze hersteld. Door
het verleggen van de route is er ook een
mooiere aansluiting gekomen op het
boerenwandelpad naar de goorloop toe.
De komende tijd zullen op het landgoed
nog werkzaamheden verricht worden
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zoals het aanplanten van inheemse
bosopstand en het poten van stinzenbeplanting. Hopende u voldoende te
hebben geiinformeerd.
Alvast bedankt.
Mechteld Swinkels

NAJAARS CONCERT
GEMENGD KOOR EUPHONIA
Gemengd koor Euphonia geeft 13 oktober
’s avonds om 20,00 uur een concert in de
kerk van O.L.V. Presentatie te AarleRixtel. Verder zullen nog twee andere
koren hun medewerking verlenen. Als
eerste zal Gemengd koor Euphonia,
onder leiding van Dhr. Arie Ketelaars
aantreden, onder begeleiding van pianist
Dhr. Arjan Mooij. Als tweede treedt voor U
op Zanggroep Zingiz uit Beek en Donk.
Dit onder leiding van Mevr. Heidi de LouwTonen en zal worden begeleid door
pianist Dhr. Kees van der Weijden. Als
derde zal aantreden de Gem. Zangvereniging Una Sono Liessel, onder
leiding van Dhr. Erik Munten. Wij nodigen
iedereen uit om dit mooie afwisselende
concert te komen beluisteren. Ons
volgende optreden is zondag 21 oktober,
dan zal Euphonia de heilige Mis
verzorgen in de kapel van het Elkerliek
ziekenhuis, aanvang 10,00 uur waar ook
U van harte welkom bent.

K lokje
Gevraagd:
Welke ervaren interieurverzorgster heeft
nog tijd om ons huis (gezin met twee
kinderen in Aarle-Rixtel) te poetsen voor
ca. 3-4 uur per week? Dag en tijd in
overleg. Bel naar 06-15085911 na 18.00
uur.

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Bericht van:

Stichting Sinterklaas De Serie
Met gepaste trots presenteren wij,
stichting Sinterklaas de Serie.
Na het succes van de serie van afgelopen jaar, “Sinterklaas en de gouden
Pendule”, die in 2011 bekroond is met
“de Gouden Pepernoot”, heeft Pepernootevents besloten een samenwerking aan
te gaan met Ietste44.com. Samen
vormen zij de stichting Sinterklaas de
Serie. Wij zijn onder andere door de
landelijke erkenning van afgelopen jaar
extra gemotiveerd geraakt om een nieuwe
serie te schrijven, te maken en ui-teraard
te verspreiden. We zijn dan ook begin dit
jaar alweer gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe serie.
Nieuwe serie
Sinterklaas de Serie komt terug met
nieuwe serie!!! De titel van de nieuwe
serie zal worden… Sinterklaas en de
Pepernootfabriek! Deze serie zal op vele
regionale en lokale zenders in Nederland
worden uitgezonden.
Het verhaal is een verfilming van een in
2004 geschreven verhaal van Francis
Hogeslag. Het verhaal is bewerkt door
Ruud Manders uit Gemert en zal weer
veel leuke en spannende momenten
opleveren met een flinke dosis humor.
Het verhaal
Herman is een eenzame man die een
hekel aan het Sinterklaasfeest heeft. Hij
loopt over straat en hoort overal vrolijke
Sinterklaasmuziek en meezingende
kinderen, en ziet kleurige etalages vol
met kadootjes en speelgoed . Hij wordt
hier zelf niet vrolijk van en besluit daarom
het feest de dwarsbomen. Helaas lukt
het hem niet alleen om een plan te
smeden en krijgt daarbij hulp uit onverwachte hoek. Samen besluiten ze om de
pepernotenfabriek te gaan saboteren,
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zodat er geen pepernoten meer
gebakken kunnen worden voor de
kinderen in Nederland en zo het feest in
het water te laten vallen. Gaat het hem
lukken om het feest te verpesten? Of zijn
Sinterklaas, Chefpiet, Tegelpiet, Modepiet, Proefpiet, Narrepiet, Schierepiet en
alle andere pieten er op tijd bij om het
feest te redden? Jullie zien het in
“Sinterklaas en de Pepernootfabriek”.
Première
Evenals vorig jaar zal het volledige project
gedragen gaan worden door vrijwilligers
en wederom worden uitgezonden door
heel Nederland. De opnames beginnen
eind september en op 17 november zal
de officiële première plaats gaan vinden
in MFC de Dreef te Aarle-Rixtel. Houdt
onze website dus in de gaten!!!
Cast
Naast Sinterklaas en zijn trouwe pieten
zullen in deze serie wederom een keur
aan bekende Nederlanders deelnemen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: Albert
van Benthem, Peter Koelewijn, Anky van
Grunsven, Johan Vlemmix, Christel de
Laat en Marlon Kicken.

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

K lokje
Cursussen schilderen met acrylverf.
Op donderdagavond starten we weer de
cursus schilderen met acrylverf voor
volwassenen. Er komen verschillende
technieken aan bod o.a. het werken met
paletmes bij abstracte schilderijen. De
lessen zijn om de veertien dagen.
Inlichtingen Atelier Overhorst. Tel: 0492525451
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Bericht van:

Uitslag 10e wedstrijd van het van
Ganzenwinkel
toernooi
tegen
Handboog-vereniging Neerlandia uit
Bakel op zaterdag 8 september j.l.
Onze tegenstander, Neerlandia uit Bakel
was met 15 schutters aanwezig op onze
doel. Van de Eendracht waren er 9
schutters aanwezig. Het werd een gezellige wedstrijd met over het algemeen
redelijk tot goede resultaten. E.e.a. was
ook nog afhankelijk van de laagstaande
zon welke sommige schutters parten
speelde. Bij de nieuwe doel zal dit
probleem opgelost zijn maar daarop is
het nog even wachten zoals u wellicht
gelezen heeft.
Neerlandia had opgegeven 2998 punten
te gaan schieten met 14 schutters. 1
Schutter deed mee buiten mededinging.
Er werden 2956 punten geschoten een
verschil van -42. Dit is gezien het aantal
schutters een goed resultaat. Of het
voldoende is voor een plaats bij de top 5
zal later in het seizoen blijken.
Hoogste schutter van de avond werd Bert
van Horsen van Neerlandia met 234
punten.
Hoogste schutter van de Eendracht werd
Toon van Hoof met 222 punten.
Uitslag HBV De Eendracht
1. Toon van Hoof
222
2. Walter Jansen
216
2. Martien van de Graef
175
4. Arno Donkers
175
5. Jo Maas
157
6. Wim van Mol
144
7. Gerrie van Hoof
134
8. Geert v. Ganzewinkel
134
9. Harrie Moors
93
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Uitslag van HBV de Eendracht bij het
Toernooi van Krijgsman Soranus te
Lieshout
Op donderdagavond 13 september j.l.
heeft HBV de Eendracht deelgenomen
aan het toernooi van Krijsman Soranus te
Lieshout. Omdat de schietresultaten de
laatste wedstrijden wat minder waren, is
gekozen om wat extra avonden te trainen
onder begeleiding van een ervaren trainer.
Enkele aanpassingen in schiethouding
en door wat ingeslopen foutjes te herstellen, gaf meteen al wat betere resultaten
te zien. We waren met 12 schutters aanwezig voor de wedstrijd en Paul van
Bakel schoot mee buiten mededinging.
Hij is pas weer begonnen met de handboogsport en heeft even nodig om er
weer in te komen. De Eendracht gaf op
1878 punten te gaan schieten. Het
werden er 1913 dus een positief saldo +
35 wat neerkomt op + 2,92 per schutter.
Of we daarmee in de prijzen vallen zal
later in het jaar bekend worden.
Uitslag per individuele schutter:
1. Erwin Wijnhoven
224
2. Walter Jansen
209
3. Frank Schepers
202
4. Geert v Ganzewinkel
196
5. Martien van de Graef
189
6. Jo Maas
182
7. Joost Jansen
161
8. Arno Donkers
160
9. Wim van Mol
154
10. Gerrie van Hoof
95
11. Jeroen v. Leuken
90
12. Harrie Moors
53
Paul van Bakel BMD 75 punten.
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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
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Bericht van:
Onze Lieve Vrouwe Gilde
Aarle-Rixtel
Anno 1324

Henry van der Putten 40 jaar
Blauwe broeder en Louis Barten
benoemd tot erelid.
Tijdens de teerdag op 15 september j.l.
van de Blauwe Schut is Henry van der
Putten gehuldigd worden vanwege zijn 40
jarig lidmaatschap. In 1972 is Henry lid
geworden i.p.v. zijn broer Sjaak die zijn
lidmaatschap wegens omstandigheden
moest staken. In de loop der jaren heeft
Henry, veelal op de achtergrond en toch
nadrukkelijk aanwezig, veel gedaan voor
de Blauwe Schut. Zo heeft hij diverse
functies bekleed binnen het gilde.
Begonnen in 1972 als piekenier en geweerschutter, is hij al snel andere activiteiten gaan ontplooien zoals vaandeldrager, kruisboogschutter, wapenmeester,
schietleider en schatbewaarder. Maar
zijn voornaamste functie was Koning. In
1986 schoot hij zich tot Koning en was
als zodanig ook lid van het bestuur. Vanaf
het begin van zijn Koningschap tot op
heden zorgt Henry als schatbewaarder
meer dan voortreffelijk voor onze zilverschat en eenmaal in handen van Henry is
het weer zo goed als nieuw. Ook de
diverse vogels tijdens het Koningschieten
komen van zijn hand en blijken vaak taaie
rakkers te zijn. Verder heeft zich ook
jaren ingezet om een definitief schietterrein te realiseren waar inmiddels veel
gebruik van wordt gemaakt op het “Jan
van Doorenpaviljoen. Naast het vele werk
binnen de Blauwe Schut heeft Henry ook
daarbuiten zijn steentje bijgedragen. 20
Jaar is hij afgevaardigde geweest bij de
scherpschutters van Kring Peelland en
NBFS. Daarnaast was hij, tot voor kort,
ook lid van de commissie Kruisboog op
Wip van kring Peelland. Helaas heeft hij
om gezondheidsredenen een aantal
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functies moeten beëindigen. Toch blijft hij
nog op een aantal onderdelen een grote
bijdrage leveren. Voor al deze verdiensten
is Henry op zaterdag 15 september j.l.
gehuldigd tijdens de jaarlijkse teerdag op
het “Jan van Doorenpaviljoen”. In het
bijzijn van familie werd hem de onderscheiding opgespeld door vicevoorzitter
Henk van de Ven. Hierna werd Louis
Barten in het zonnetje gezet voor zijn
activiteiten binnen ons gilde. Hoewel hij
officieel geen lid is, zetelt hij al enkele
jaren elke woensdagochtend in het “Jan
van Doorenpaviljoen om samen met zijn
maat Henk Sterken het archief op peil te
brengen en te houden. Ook reist hij mee
naar alle gildefeesten om de tentoonstelling te verzorgen. Komende uit een
echte gildefamilie was het voor de
Blauwe Schut logisch om Louis voor al
deze verdiensten te benoemen tot Erelid.
Hij en zijn vrouw Jaqueline waren hiermee zichtbaar verrast. Verder werden 2
jeugdleden, Jasper Veenendaal en
Thomas van der Burgt plechtig geïnstalleerd tijdens de voorafgaande viering in de
kapel. Het aantal jeugdleden komt hiermee op 8 met daarnaast nog 2 aspirant
jeugdleden. U ziet het gilde groeit en
later op de dag werden ook Henk Toos
van de Ven nog in het zonnetje gezet. Dit
onder luid applaus van de aanwezigen.
Henk en Toos hebben sinds het ontstaan
van het “Jan van Doorenpaviljoen” het
beheer op zich genomen en gezorgd dat
iedereen altijd op tijd terecht kon en op
tijd werd voorzien van een natje en een
droogje. Ze vonden dat het tijd werd om
een stapje terug te doen. Natuurlijk
verdwijnen ze niet helemaal van het
toneel en kunnen we altijd een beroep op
ze doen. Mede door al deze huldigingen
en door toedoen van de feestcommissie
is het een gezellige teerdag geweest en
is het gildeseizoen op een waardige wijze
afgesloten. Voor meer informatie,
website: www.olvgilde.com
E-mail:
secretariaat@olvgilde.com tel: 0492382288 / 0652462803.

Bericht van: 50 jaar geleden

10 september Concert
Gisteren middag had het door harmonie
“De Goede Hoop” aangekondigde buiten
concert plaats in het klooster “Mariëngaarde” , alhier. Onder leiding van
directeur A. van de Laar hebben de
muzikanten een zevental nummers
voortreffelijk uitgevoerd. Men had een
aandachtig gehoor van de eerwaarde
zusters en de interne leerlingen. Namens
allen dankte rector van Loosdrecht voor
het concert. Hij vertelde dat deze geste
buitengewoon op prijs werd gesteld. De
heer J. Prinsen mocht een enveloppe mat
inhoud in ontvangst nemen.
12 september Opbrengst collecte
De open schaal collectes, die zondag in
de Heilige Missen werden gehouden, ten
bate van de slachtoffers van de
aardbeving in Perzië, heeft het mooie
bedrag van f 528,- opgebracht.
17 september Aarle-Rixtelse MAS
reikte diploma’s uit.
In de grote zaal van het ontspanningsgebouw te Aarle-Rixtel heeft zaterdagavond, onder grote belangstelling de
diploma uitreiking plaatsgevonden van de
plaatselijke Mater Amabilisschool. De
avond werd geopend door voorzitter dr.
Tersmette, die een groot gezelschap o.a.
ouders van de leerlingen, verloofden,
bestuursleden en docenten, verwelkomde. In de zeven jarige bestaansperiode
van de Mater Amabilisschool heeft men
reeds aan 150 meisjes het einddiploma
kunnen uitreiken, aldus de voorzitter, die
hiermede wilde aantonen dat de AarleRixtelse meisjes hun vrije tijd in de
avonduren nuttig besteden. “Tv kijken en
helemaal niets doen kunnen op zijn tijd
goed zijn”, zei dr. Tersmette, “maar ik ben
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ervan overtuigd, dat je later veel voldoening zult hebben van de grote
inspanning, die je je in de avonduren op
school hebt moeten getroosten”. De
geslaagden uit Aarle-Rixtel zijn: Anny v.
Baal, Ans van Dommelen, Riky van
Doren, Diny v.d. Hoogenhoff, Mevr.
Nooyen – v.d. Kerkhof, Anny Schepers,
Jos Senders, Jeanne van Veggel, Betsie
van der Velden, Corry Vlamings en Conny
Vogels.
24 september Inwoner Aarle-Rixtel
redde vrouw uit de Seine
Dankzij het moedige optreden van de heer
Henri van Thiel uit Aarle-Rixtel, werd in
Parijs een zestig jarige vrouw van de
verdrinkingsdood gered. De vrouw was
van de Pont Royal in de Seine gesprongen en de zevenendertig jarige Aarlese
industrieel, die juist de brug passeerde
dook, zonder een moment te aarzelen,
volledig gekleed de vrouw achterna. Het
gelukte de heer van Thiel het slachtoffer
naar de oever te brengen. De vrouw is in
ernstige toestand in een Parijs ziekenhuis opgenomen.
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