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Centraal alarmnummer

112

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
Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Kouwenberg 13 Aarle-Rixtel. 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. 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.nl
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: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma t/m do 9.30-11.00u.
email dsp-ar@vierbinden.nl
LEVgroep Leven en Verbinden:
Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
mail: info@levgroep.nl www.levgroep.nl www.facebook.com/LEVgroep
In de weekeinden bereikbaar tel: 040-2530350
SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra,
tel. 0492 - 572000 website www.savant-zorg.nl.
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 14:00 tot 20:00 uur
SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr 13.30-17.00u.
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
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640121



Parchocie O.L. Vrouw Presentatie

Week van zaterdag 31 augustus t/m vrijdag 6 september
Zaterdag 31 augustus
18.30 uur
Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
		
Betsie van de Sanden – van Kaathoven		
(verj. en sterfdag)
		
Peter Bordat
		
Piet van der Velden				
(sterfdag)
		
Dien Pennings - van der Cruijs			
(par.)
		
Bijzondere intentie t.g.v. een 60 jarig huwelijk
		
Tot welzijn van de parochie
Zondag 1 september – 22ste Zondag door het jaar
10.00 uur
Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
		
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
		
Hanneke van Berlo
		
Sien Nooijen					
(fund.)
		
Maria van Dijk – van de Kerkhoff			
		
Marinus van den Heuvel				
(verj.)
		
Anneke Verbakel – van Dommelen
		
Overleden ouders Loomans – Nooijen
		
Overleden ouders Schrama – Jacobs
		
Harry Swinkels
		
Sjaak Swinkels					
(sterfdag)
Woensdag 4 september
19.00 uur
Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 7 september t/m vrijdag 13 september
Zaterdag 7 september 			
13.30 uur
Kapel – Huwelijksviering
		
Christ van Alst en Ine van der Zanden		
18.30 uur
Kerk – Eucharistieviering – samenzang
		
Frans Vogels		
		
Overleden ouders Manders – van de Bogaard		
Tot welzijn van de parochie
Zondag 8 september – 23e Zondag door het jaar
10.00 uur
Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
		
Johanna Bekx
		
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
		
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en zoon Herman
		
Marinus van den Heuvel
		
Martien van der Linden
Woensdag 11 september
19.00 uur
Kapel – Rozenkransgebed


Parchocie O.L. Vrouw Presentatie
Overleden
Antoon Geerts, 79 jaar, Wielewaal 13.
Spreekuren Pastorie
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.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u
vanaf 1 juni terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216
70ste Sterfdag van Pater Eustachius
Op zondag 1 september a.s. om 11.00 uur wordt er in de Michaëlkerk in Beek en Donk
een eucharistieviering gehouden met daarin aandacht voor de 70ste sterfdag van de
zalige pater Eustachius.
De parochiële koren van Beek en Donk hebben hun medewerking al toegezegd en
beide gilden zullen aanwezig zijn.
Na afloop van de viering is er koffie met cake.
Bij deze nodigen wij u van harte uit om bij deze viering aanwezig te zijn.
Met vriendelijke groet, Pastoor Verbraeken.
Orgelconcert
I.v.m. de Nationale Orgel dag is er op zaterdag 14 september tussen 15.00 uur en
18.00 uur, een demonstratie en bespeling van het monumentale Smits-orgel door Rob
Rassaerts. Welkom!
Doopvieringen
Er zijn nog geen doopdatums bekend.
Voor de voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje kunt u zich opgeven
tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.
Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur
op zondagen
17.30 uur
maandag t/m vrijdag
09.30 uur
zaterdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zondagen
in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website: www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324


Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2



-

Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:

Speciale raadsvergadering over
‘De Weg’
Oproep aan alle betrokkenen
in Aarle-Rixtel

Kom naar het gemeentehuis op
29 augustus a.s. om 19.30
Tijdens de speciale raadsvergadering
over de Noordoostcorridor komt gedeputeerde de heer Ruud van Heugten uitleg
geven over deze plannen. Op 12 september beslist de Stuurgroep (bestuurders uit de regio) definitief over het tracé
langs het Wilhelminakanaal en de opwaardering van de N279. Over een jaar
of 10 zullen dan 31.000 voertuigen per
etmaal langs het Wilhelminakanaal rijden
maar ook vlak langs de voor- en achterdeuren van De Opstal. Over de Heikant
op de N279 zullen dan 58.000 voertuigen
gaan rijden tegen ca. 15.000/ etmaal nu.
Het Dorpsplatform doet er alles aan om
de overlast te voorkomen en de voorzitter Pieter Verschuuren zal dan ook namens de vier dorpsraden van Laarbeek
inspreken tijdens de raadsvergadering.
Om uw bezorgdheid en betrokkenheid te
tonen nodigen wij u uit om naar de raadsvergadering te komen op donderdag 29
augustus a.s. De vier dorpsraden stellen
uw aanwezigheid bijzonder op prijs.
Namens de vier dorpsraden: Dorpsplatform Aarle-Rixtel.

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
officieel in gebruik te nemen.
Zoals u kunt zien is de voormalige bloemenzaak van Bloom aangekleed met
schilderijen van Aarlese kunstenaars. De
etalages kleuren mooi op met de prachtige schilderstukken en ook de wanden
zijn aangekleed met fraaie werken. Ook
staan er een paar beeldhouwwerken en
wat keramiekwerken.
Schuin tegenover dit pand hangen enkele
schilderstukken voor de raam van het
voormalige pand van stoffeerderij van
den Heuvel.
Aan de lantaarnpalen komen bloembakken te hangen welke bij deze gelegenheid symbolisch door Edward van
Brug namens de ondernemersvereniging
en wethouder Hans Vereijken namens
het college opgehangen werden. Het is
nog een hele klus om alle lantaarnpalen
te voorzien van bloembakken maar dat
zal de initiatiefgroep o.l.v. Gerjan Beniers
wel lukken. In deze groep zitten ook twee
bestuursleden van Dorpsplatform AarleRixtel.
Het Dorpsplatform heeft met subsidie,
welke bedoeld is voor burgerinitiatieven,
ook een belangrijke financiële bijdrage
geleverd aan de verfraaiing met de bloembakken .
Het Dorpsplatform wenst de initiatiefnemers veel succes met het verder verfraaien van de Dorpsstraat.
www.dorpsplatform.nl

Beste dames

Het nieuwe KVO seizoen gaat weer van
start.
We hopen dat iedereen net als vorig jaar
er veel zin in heeft.
We beginnen met een openingsavond op
Zaterdag 17 augustus jl. werd midden in donderdag 12 september
de Dorpsstraat in het pand waar Bloom om 20.00 uur in de Couwenbergh.
zat een bijeenkomst gehouden om een
aantal verfraaiingen van de Dorpsstraat Bestuur KVO

Dorpsplatform Aarle-Rixtel
maakt verfraaiing van de Dorpsstraat mede mogelijk



Theo de Jong

Kantoor Veedrift 1-A
Uw
5708 HS Helmond
Tel (0492) 754010
info@hgassurantienbrabant.nl
www.hgassurantienbrabant.nl
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adviseur voor
Laarbeek

Privé
Bosscheweg 104
5735 GX Aarle-Rixtel
06 - 20444601
t.jong184@upcmail.nl
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Nieuwe koning bij het Sint Mar- maal rond de schutsboom spiraalsgewijs
in steeds kleiner wordende kringen. Tijgarethagilde uit Aarle-Rixtel dens dit rondtrekken werd gecontroleerd

Op maandag 19 augustus tijdens AarleRixtel kermis vond bij het Sint Margarethagilde het driejaarlijkse Koningschieten
plaats in onze eigen gildetuin aan de
Havenweg. Om 8.30 uur vertrokken de
gildebroeders om hun “afgaande” koning
op te halen, waarna in een mooi versierde
kerk tijdens de gildemis de Koningsvogel
door Diaken Ton Schepenswerd gewijd.
Na deze heilige mis werd op het kerkplein
door de vendeliers van het sint Margarethagilde een vendelgroet gebracht aan
het kerkelijk en wereldlijk gezag (Diaken
Ton Schepens en namens B&w Frans
van Zeeland). Hierna volgde de traditionele “Kermisborrel” welk ons aangeboden
werd door de familie Prinsen. Dit blijft een
hele mooie geste om deze traditie te handhaven. Na deze borrel begeleidde het
Onze Lieve Vrouwegilde ons een stukje
naar de koffietafel welke in onze gildetuin
gehouden werd. Tijdens deze koffietafel
werden de huurgelden in ontvangst genomen door onze dekenrentmeester van
de huurders van onze gildegrondstukken.
Er werden ook 9 aspirant gildebroeders
geïnstalleerd als volwaardig gildebroeder
met name Jeroen van Rixtel, Thijs Sloots,
Pieter en Jeroen Smulders, Dennis van
Delden, Daan Kersten, Tim van Stiphout
Jens van den Tillaar en Teun van Wetten.
Allen zijn nu minimaal een jaar actief bij
onze vereniging en nog allemaal jeugdlid.
Na dit gebeuren werd er vertrokken naar
ons Gildehuis en plaatste ondertussen
onze schietcommissie de koningsvogel op
de schutsboom. Om 13.45 uur vertrokken
twee gildebroeders van ons gilde naar
het gildehuis van ons zustergilde om hen
te “verzoeken” om in ons gildehuis een
traktatie in ontvangst te nemen. Hierna
werd er gezamenlijk opgetrokken met
de koningsvogel in ons midden naar ons
gildeterrein met nieuwe schietmast aan
de Havenweg. Het gilde trok hierna drie-

of het terrein veilig en of er niet door onbevoegden aan de boom geknoeid was.
Tevens demonstreren wij hierdoor dat het
kwaad wordt verjaagd uit ons gilde, dat
straks eensgezind en met zuivere bedoelingen een nieuwe of misschien dezelfde
koning kan begroeten. De hoofdman sloot
deze ceremonie met het bidden van drie
weesgegroeten. Voor het Koningschieten
hadden zich vijf gildebroeders aangemeld, n.l. Harrie van Ganzenwinkel, Wim
van Elten, Toon Thijssen, Ed Vincent en
natuurlijk de “afgaande” koning Ronald de
Jong. Om de boom te “vrijen” werden door
de burgemeester en de Diaken de eerste
schoten gelost op de vogel. Daarna mocht
de “afgaande” koning driemaal schieten.
Aansluitend werd er geloot in welke volgorde er geschoten werd, en kon de strijd
om het koningschap beginnen. Om ongeveer 18.15 uur steeg de spanning ten top
toen de vogel begon te wankelen, onder
het tromgeroffel van de tamboers wist
Harrie van Ganzenwinkel met het 306e
schot het laatste stuk van de koningsvogel naar beneden te halen, en schoot
zich daarmee tot nieuwe koning van het
sint Margarethagilde voor de komende
drie jaar. Nadat de nieuwe koning door de
hoofdman aan alle aanwezigen was voorgesteld werd het koningsbier gedronken
onder de schutsboom, en werd de nieuwbakken koning in een triomftocht naar het
gildehuis “ De Vrienden” gebracht alwaar
deze het gildehuis betrad over ons gildevaandel. Bij de deur aangekomen moest
de nieuwe koning zijn handen wassen
in een bekken als teken van reinheid en
offerde een zilveren rijksdaalder in het
bekken als dank voor de aangeboden
diensten van onze hospes Tim van Zundert. Ons zustergilde bracht tenslotte een
vendelgroet voor onze nieuwe koning.
Waarna we als afsluiting nog een koffietafel nuttigden op ons gildeterrein. Samen
11
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met enkele leden van het bestuur zal de
nieuwe koning Harrie van Ganzenwinkel
het gilde de komende drie jaar vertegenwoordigen bij tal van recepties en verdere
representatieve verplichtingen.

kind rustgevend en een prachtig moment
voor jullie samen.
De kosten voor deze workshop zijn
€ 10,00 voor jou en je kind samen.
Meld je vooraf aan via: info@puurgenietenmassages.nl.
BRIDGELES. Heb je nog vragen over de workshop bel
In oktober start ik weer met een begin- dan met Puur Genieten Massages: 0646165400
nerscursus Bridge.
Iedereen kan hieraan mee doen, je hoeft
OKTOBERFEST AARLE RIXTEL
voorheen niet gekaart te hebben.
Je kunt alleen met zijn 2’en of als groep
mee doen.
De lessen zijn op woensdagavond en
worden in Beek en Donk gegeven.
Voor opgave of verdere info.
Fons van der Linden
0492 462415.

Slapeloosheid bij kinderen

Wat kun je als ouder doen?
Als vervolg op de Open Praktijkroute organiseert Puur Genieten Massages op
4 september een workshop voor ouders
met kinderen die regelmatig problemen
hebben met inslapen en/of doorslapen
van een kind. Deze laagdrempelige en interessante workshop wordt gehouden in
een groep met maximaal 6 ouders en 6
kinderen bij Studio Purana, Havenweg 2,
te Aarle-Rixtel van 15.30 tot 16.45 uur.
Tijdens deze workshop die je als ouder
samen met je kind (4-14 jaar) volgt ontvang je handige tips over een rustiger
bed-ritueel en krijg je diverse ontspannende massage-grepen aangeleerd op de
voeten waardoor het kind zich makkelijker
zal kunnen ontspannen. Vaak zitten deze
kinderen nog teveel “in hun hoofd” of zijn
tijdens de dag “overprikkeld” geraakt. De
aangeleerde voetmassage zal ze helpen
rust te krijgen waardoor ze beter in- of
doorslapen.
Na afloop van deze workshop kun je thuis
dagelijks, wekelijks of op momenten dat
het kind daar behoefte aan heeft deze
technieken toepassen. Voor ouder én

Vrijdag 4 oktober: WIR SIND SPITZE
Tent open vanaf 19:00 uur, entree € 10,Zaterdag 5 oktober: WOENDERBAAR
Tent open vanaf 19:00 uur, entree € 10,Oktoberfest Aarle Rixtel
KAARTEN VERKRIJGBAAR VIA:
Van den Heuvel Groente & Fruit
Aarle Rixtel,
Bakkerij van Brug Aarle Rixtel,
D.I.O. Drogist Mark Lieshout,
Bloemenatelier De 4 Seizoenen
Beek en Donk en
info@klokkendorper.nl
Ben er snel bij want…..
VOL=VOL
Groepen vanaf 10 personen kunnen een
tafel reserveren. Meer info:
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl
GRAAG AANGEPASTE KLEDIJ

Klokje
Te koop:
Honden en kattenvoer. div soorten en
zeer goed. Vesters Agrarische Groothandel BV Torenakkerweg 1, Aarle-Rixtel
Tel: mob: 0625035056
13

De kaaskoning
“kaas met een vorstelijke smaak”
Niet de eerste.
Maar wel de beste !!
Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur
op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl
14

Voor liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Bericht van:
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Monumentendag 2013 in Aarle-Rixtel: dens de hoogmis van 10.00 uur, verzorgt
feest van Macht en Pracht
de Can-torij, samen met alle kerkbezoeNationale Orgeldag en Teerdag kers, de Latijnse en Nederlandse gezangen. Ook dat in het kader van ‘Macht
van de Blauwe Schut en Pracht’!!
Allemaal de moeite waard!! Dus van harte
Traditiegetrouw wordt op de zaterdag van welkom!!
Open Monumentendag, - dit jaar met als
thema: Macht en Pracht - de Nationale
Lekker Wandelen.
Orgeldag gevierd. Het is dit jaar voor de Enkele oud leden van de Gezondheidstwaalfde keer in successie dat dit evene- race wandelen elke maandagavond van
ment in het gehele land wordt georgani- 7 tot 8.
seerd.
Nu al weer twee jaar lang. Mannen,
De Nationale Orgeldag vindt dit jaar plaats vrouwen, kinderen iedereen is welkom.
op zaterdag 14 september.
Je kunt altijd gezellig meelopen. Het doel
Wanneer de bijna 690 jaar oude Broeder- is te bewegen én te ontspannen.
schap van Onze Lieve Vrouw, de Blauwe We starten elke maandagavond om 7 uur
Schut van Aarle-Rixtel, haar teerdag viert bij BLOOM op het hoekje, tegenover de
en in vol ornaat, met slaande trom en kiosk.
vliegende vaandels, naar buiten treedt Loop gezellig een blokje met ons om en
om dat feest te beginnen met een viering trek je wandelschoenen aan.
in de parochiekerk, is dat een gebeuren
dat helemaal past in het thema van Open
Duiven
Monu-mentendag: Macht en Pracht.
Er nestelen duiven in onze plataan,
De installatie van enige nieuwe leden verZe vliegen telkens af en aan.
groot de omvang van het thema.
Wat een ijver en conditie,
De Gildemis op zaterdag, 14 september,
Het lijkt wel een competitie.
wordt om 13.30 uur gevierd, onder de
Takje hier en draadje daar,
klanken van het majestueuze Smits-orgel,
Met liefde komt het nestje klaar.
een monument van techniek, virtuositeit
Geen convenant van wie doet wat,
en klank.
Gebouwd wordt voor hun grote schat.
Na de viering laat het Onze Lieve Vrouwe
Taken worden natuurlijk verdeeld,
Gilde zijn kwaliteiten in techniek, virGeen moment wordt er verveeld.
tuositeit en klank zien op het kerkplein
Erg alert wordt er rondgekeken,
wanneer de vendelgroet wordt gepresenOf niemand anders er komt neergeteerd.
streken.
Daarna kan wie dat wenst (jong en oud)
Het gaat goed en supervlot,
tot 18.00 uur kennis maken met het prachNiemand die dit doel beknot.
tige Smits-orgel (in 1854 gebouwd) in de
Wij genieten achter ons huis,
kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie te
Terwijl de duif bouwt een nieuw thuis.
Aarle-Rixtel. Het machtige instrument kan
Dinie Kweens 12-08-2013
worden bekeken, bespeeld en beluisterd.
Een aangename en welluidende kennismaking!! Rob Rassaerts, organist van de Klokje
kerk, geeft tekst en uitleg en demonstreert Verloren:
de mogelijkheden/de eigenschappen van Wie heeft mijn liefste knuffelschaapje
dit monumentale instrument.
gevonden? Graag een telefoontje naar
Tenslotte: op zondag, 15 september, tij- 0492-381381 of 06.1469.7445
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www.autoschadeverbakel.nl
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Meer Bewegen voor Ouderen iets voor U !!!!

Vierbinden heeft van de gemeente Laarbeek de opdracht om activiteiten in het kader
van Meer Bewegen voor Ouderen te coördineren, te organiseren en te initiëren.
Er zijn in Laarbeek een 7-tal activiteiten. In Aarle-Rixtel is er een “beweeggroep” die
elke maandagmiddag van 13.30-14.30 uur actief is in de Dreef.
Deze lessen worden verzorgd oor MBvO docente Nellie van den Elsen uit Beek en
Donk.
Het accent ligt op oefeningen voor heel het lichaam maar ook is er ruimte en tijd voor
gezelligheid en staat eigenlijk ook “elkaar ontmoeten” centraal.
Voor deze activiteit wordt 1 euro als eigen bijdrage gevraagd en u kunt meer informatie inwinnen bij Tonny Verleisdonk ( 0492-382073) of Jeanne van Veghel (0492381921)
Andere activiteiten in Laarbeek in het kader van bewegen zijn:
Activiteit
Plaats		
Locatie 			
Tijdstip
Gym		
Aarle-Rixtel
De Dreef		
Maandag 13.30-14.30 uur
Gym		
Beek en Donk Ontmoetingscentrum
Donderdag 9.30-10.30 uur
Gym		
Lieshout
Het Dorpshuis		
Woensdag 13.30-14.30 uur
Gym		
Mariahout
Het Buurthuis		
Woensdag 9.00-10.00 uur
Dansen		
Beek en Donk Ontmoetingscentrum
Vrijdag
9.45-11.15 uur
Dansen		
Lieshout
Het Dorpshuis		
Donderdag 4.00-15.30 uur
Zwemmen
Nuenen		
Zwembad de Drietip
Maandag 13.15-15.45 uur
Voor meer informatie hbouwmans@vierbinden.nl of 0492-328803.

Vrijwilligers gezocht
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor gasterij de Regt dringend op zoek
naar vrijwilligers die tafels willen dekken,
maaltijden serveren, klanten bedienen,
opruimen en afwassen. Vooral op zondag
(van 11.30-13.30 uur) zijn er vrijwilligers
nodig.
Voor meer informatie over vrijwilligersvacatures, graag contact opnemen met:
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon: 0492-328807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op onze
website: www.vierbinden.nl of te vinden
in de vacaturemappen van de dorpsservicepunten.

De Eerste Hulp
Bij Dementie koffer
Dementie is een ziekte die veel vragen
kan oproepen. Wat is dementie en hoe
gaat het nu verder? Als u in uw naaste
omgeving te maken krijgt met iemand met
dementie kan het heel prettig zijn om informatie te hebben over het ziektebeeld.
Hoe kunt u het beste met de dementerende omgaan?
De EHBD koffer bevat informatie voor dementerenden, mantelzorgers, kinderen,
familieleden en andere geïnteresseerden.
De Eerste Hulp Bij Dementie koffer bestaat uit foldermateriaal, boeken en beeldmateriaal over dementie. In de koffer zit
niet alleen informatie, maar ook verhalen
van lotgenoten en spelletjes die u samen
17
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kunt ondernemen met de dementerende.
De kinderboeken in de koffer leggen op
een eenvoudige en duidelijke wijze aan
kinderen uit wat dementie is.
Bij ViERBINDEN kunt u de EHBD koffer
lenen. Het lenen van deze koffer gaat net
als in de bibliotheek. De uitleentermijn
voor de koffer is 6 weken en alle informatie is ter inzage. Er zijn geen kosten
aan verbonden, wel ondertekent u de
uitleenvoorwaarden. Indien u belangstelling heeft voor de EHBD koffer, dan kunt u
contact opnemen met ViERBINDEN, Otterweg 27 Beek en Donk, 0492-328803 of
hbouwmans@vierbinden.nl

OPPASCURSUS VOOR 12-15
jarigen.
In september organiseren ViERBINDEN
en het Centrum voor Jeugd en Gezin
samen met de GGD, de Zorgboog en de
LEVgroep een oppascursus in Laarbeek
voor iedereen tussen 12 en 15 jaar. Hier
kom je van alles te weten over oppassen
op (kleine) kinderen, bijvoorbeeld: hoe
ga je om met baby’s, peuters en kinderen? Hoe geef je een flesje? Maar
ook: hoe kom ik aan een oppasadres?
Iedereen kan mee doen, of je nou veel
of weinig oppaservaring hebt. De cursus
wordt gegeven op maandag 9, 16, 23 en
30 september van 19.00 tot 20.30 uur
in het Ontmoetingscentrum in Beek en
Donk. Deelname is gratis. Er zijn maar
beperkte plaatsen, dus schrijf je snel in!
Inschrijven kan tot 3 september door een
mailtje te sturen naar Xandieme Megens
via xmegens@vierbinden.nl. Vermeld
hierin je naam, adres, telefoonnummer
en geboortedatum. Je ontvangt een bevestiging van inschrijving en verdere informatie. Ook als je vragen hebt of meer
wilt weten kun je van bovenstaand emailadres gebruikmaken.
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Beste collectanten
van de Nierstichting.

Na 38 jaar de organisatie van de collecte
van de Nierstichting gedaan te hebben,
vond ik het tijd worden, om het stokje
over te dragen. Ik heb twee enthousiaste
mensen bereid gevonden die taak van mij
over te nemen. Francien van de Weijer,
voor de meesten geen onbekende, net zo
min als Marianne Loring, beiden al jarenlang collectant en mede organisatie, gaan
de taken van mij overnemen. Natuurlijk
ben ik hier heel blij mee, want het werk
van de Nierstichting is altijd nog heel hard
nodig. Ik wens Francien en Marianne heel
veel succes met dit werk.
Ik bedank ook alle collectanten die jarenlang belangeloos hebben gecollecteerd
en waar ik nooit tevergeefs een beroep
op heb kunnen doen. Hopelijk gaan ze
gewoon door als ze dit jaar benaderd
worden door Francien of Marianne. We
kunnen ook altijd nog mensen gebruiken,
die een uurtje van hun vrije tijd willen besteden voor dit goede doel. Bij deze wil ik
alle mensen bedanken voor al die jaren
collecteren, waarvan er velen zijn die al
10, 20, 30 jaar of langer trouw langs de
deuren lopen, wat niet altijd meeviel. Bedankt hiervoor. Zelf blijf ik gewoon mee
collecteren. Groetjes van Dieny van den
Heuvel.
De redactie van het Gemeenschapsblad
bedankt Dieny voor haar jarenlange inzet
voor de Nederlandse Nierstichting, een
compliment waard.

Klokje
Huisartsenpraktijk:
Er hangt een dames trenchcoat in de
kleur Kaki. Het is maat 42 en van het
merk SOHO. Als iemand hem mist kan de
jas opgehaald worden bij de huisartsenpraktijk.
19

Café van Bracht

Van oudsher uw vertrouwde adres voor:
* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen

Kerkstraat 9, 5735 BW Aarle Rixtel Telefoon 0492-381221

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
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Aanmelden via e-mail: marijkevandiem@
bibliotheekdlb.nl
Bibliotheek Beek en Donk gesloten in

Bibliotheek organiseert verband met verhuizing
masterclass leesbevordering
Start het schooljaar met een goed verhaal…..
Bibliotheek De Lage Beemden organiseert op woensdag 4 september de MASTERCLASS LEESBEVORDERING voor
leerkrachten, pedagogisch medewerkers,
bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden in Theater de Eendracht.
Wat lees ik voor dit schooljaar? Welke
verhalen zijn interessant voor leerlingen?
De bibliotheek biedt u een middag met
tips en inspiratie van de auteurs zelf!
Aanstekelijk vertellen de schrijver Rian
Visser en schrijver/illustrator Wouter van
Reek hoe u het leesplezier van leerlingen
kunt activeren en stimuleren.
Deskundig en enthousiast praten zij u,
in twee uren, in woord en beeld bij over
mooie boeken.
• aantrekkelijke verhalen in zowel papieren als digitale vorm.
• leesplezier en mediawijsheid in de Kinderboekenweek 2013.
• interactieve voorzet hoe je met leesbevordering in de klas kunt werken.
Na afloop beschikt u over de kennis om
leerlingen het gehele schooljaar te voorzien van leesplezier!
Bibliotheek De Lage Beemden nodigt
u van harte uit voor deze Masterclass
Leesbevordering. Het vindt plaats op
woensdagmiddag 4 september 2013,
14.00-16.00 uur in Theater De Eendracht
in Gemert.
Inloop met koffie/thee vanaf 13.30 uur.
Na afloop praten we graag met u na in
de foyer.
Graag tot 4 september a.s.!
De kosten voor deze middag bedragen
slechts € 18,50 per persoon

Bibliotheek Beek en Donk gaat verhuizen
naar het ontmoetingscentrum. De bibliotheek is daarom gesloten van 25 t/m 30
augustus 2013.
Vanaf 31 augustus is iedereen van harte
welkom op het nieuwe adres:
Otterweg 29
5741 BC Beek en Donk
Tel: 0492-462527
E-mail: contact@bibliotheekdlb.nl
De openingstijden blijven hetzelfde.
De nieuwe huisvesting wordt in september en oktober gevierd met veel speciale activiteiten. U bent alvast van harte
uitgenodigd!
Meer informatie over de verhuizing is te
vinden op www.bibliotheeklagebeemden.
nl.

Tentoonstelling van
kunstvoorwerpen.

Ook dit jaar zijn de beide vitrines in de
Aarle-Rixtelse bibliotheek tot eind september weer gevuld met door Tiny Fabrie
uit Aarle-Rixtel gemaakte werkstukken.
In tegenstelling tot andere jaren heeft zij
nu gekozen voor frisse en vrolijke figuren
en kleuren welke een prachtig geheel
vormen.
Ditmaal is er naast de door haar toegepaste materialen en technieken zoals
zelfhardende klei, powertex en stone art
ook gebruik gemaakt van hard plastic
welke in de vorm van halve bollen aan elkaar gelijmd en geschilderd worden.
Het resultaat hiervan is echt geweldig
en zeer zeker een bezoek aan de bibliotheek waard.
Voor meer info of het volgen van een
door Tiny te geven cursus is haar telefoonnummer: 381595.
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Harrie van Ganzenwinkel, koning van de “Rooie Schut”
2013/2016.
Het is dit jaar gebruikelijk dat er voor
het koningschap wordt geschoten bij de
kermis van 2013. Ronald de Jong heeft er
dan zijn drie jarig koningschap van het St.
Margaretha erop zitten. Het weer is in de
ochtend niet al te best. Er vallen verschillende buien, maar er is beterschap beloofd
voor de namiddag. Rond twee uur trekt
men van het gildehuis “de Vrienden” naar
de eigen locatie aan de Havenweg. Vanaf
het begin is de belangstelling groot. Het
koning schieten trekt al jaren een goede
opkomst. In de loop van de middag loopt
echter het volledige terrein vol. De belangstelling is enorm en de vijf schutters,
Ronald de Jong, de oude koning, Toon
Thijssen, Ed Vincent, Wim van Elten en
Harrie van Ganzenwinkel hebben moeite
om de vogel naar beneden te krijgen. Pas
met het 306 schot viel de vogel naar beneden. Gerard van Ganzenwinkel heeft
voor een pracht vogel gezorgd. Met twee
rode vleugels, de staart een rode flos,
22
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een genot om er naar te kijken. Harrie van
Ganzenwinkel was het dit keer gelukt om
met zijn 60e schot de vogel echt naar beneden te krijgen. Ja, het was ditmaal geen
sinecure. De prachtvogel liet zich niet zomaar verschalken. De strijd die gestreden
werd duurde tot ruim kwart over zes. De
wapen meester was gelukkig nog niet
door zijn voorraad kogels heen. Gelukkig
was voor de wolkendreiging, met af en
toe een druppeltje, geen rol van betekenis
weggelegd. De Rooi Schut kan terug zien
op een zeer geslaagde middag. Reportad
is op woensdagmiddag in gesprek met de
nieuwe koning Harrie van Ganzenwinkel.
Ja, zegt Harrie, ik ben nou niet zo echt
meer gelovig als vroeger, maar in de
Gilden mis op maandagmorgen, prevelde
ik toch een klein gebedje. Pa en ma,
sta mij vanmiddag toch even bij. En warempel, het heeft geholpen. Harrie is trots
dat hij na vijfenveertig jaar weer eens koning van de Rooie Schut mag zijn. Niet
alleen is hij trots. Ook zijn vrouw Dinie,
zijn zoons Harm en Jeroen, maar ook de
kleinkinderen Just en Fleur hebben ervan
genoten. De rode flos van de vogel werd
door Just mee naar huis genomen. De
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Koning schieten Sint Margaretha
kermis begon voor de schut op zaterdag- Gilde 19 augustus 2013
avond met een serenade bij woon/zorgcentrum Zonnetij. Daar werd samen door 5 Mannen uit het Sint Margaretha Gilde
de twee gildes, in samenwerking met de Die allen graag de koningstitel wilde.
harmonie de Goede Hoop, een vendel- Waren allemaal een tikkeltje nerveus,
groet gebracht. Het is daar een prachtig Vandaag gebeurde het dat was heus.
wooncomplex. Daarna waren zij uitgeno- Na een mooie Gildeviering in de kerk,
digd bij Noud Swinkels, hun bescherm- Mochten ze na een smakelijke koffietafel
heer, op de Bongerd voor een gezellige aan het werk.
avond. De vijf koningskandidaten kregen Eerst mochten jeugdige Gilde broeders
bij deze gelegenheid een groot bierglas een eed afleggen,
van Bavaria. In dit glas kun je ruim twintig Vasthoudend een tip van de Gildevlag en
pilsjes in kwijt. Ja, zegt Harrie, je kunt hem door wat teksten na te zeggen.
ook als bloemenvaas gebruiken. Want ik Toen hun baretten waren opgezet,
zie mij zo’n glas met bier niet leegdrinken. Kon beginnen de strijd met pret.
Harrie vertelt dat hij in 1968 voor het De Koningskandidaten wachtten netjes
eerst koning werd van het St. Margaretha op hun beurt,
gilde. Dus vijfenveertig jaar geleden. Met Om te schieten op de vogel die zo was
zijn 21 jaar was hij de jongste koning van opgefleurd.
de kring Peelland. Reportad vraagt aan Het weer dat werkte prachtig mee
Harrie hoeveel jaar hij bij het gilde is. Hij En het publiek was heel tevree.
is als kleine jongen begonnen op 6 jarige Veel schoten werden er gelost,
leeftijd. Intussen dus alweer 55 jaar. Hij De vogel bleef lang op zijn post.
is tamboer, vendelier en thans stokken- Doch daar kwam hij naar beneden,
drager. Harrie is een trouw lid en veel Harrie mocht het Koninkrijk betreden.
van zijn tijd brengt hij door in en om het Een Ganzendans spontaan om de boom,
gildehuis. Alles dient toch onderhouden Dit was werkelijk Harrie’s droom.
te worden. Sinds hij van zijn pensioen Wat een Koning wat een trots,
geniet, komt hij steeds meer tijd tekort. Wij bouwen op hem als een rots.
Gelukkig hoort Reportad dit meer bij de 3 Jaar mag hij deze taak vervullen met
gepensioneerden. Zij zorgen ervoor dat allure,
er veel vrijwilligerswerk wordt verzet voor Dinie mag hem daarbij sturen.
de verenigingen en zorginstellingen. Re- Het Onze Vader sprak hij al uit,
portad wenst Harrie en zijn gezin een Hij heeft binnen nu zijn buit!!!
fijne tijd toe als koning van de Rooi Schut. Weinig kreeg hij mee van het verstopte
Harrie bedankt voor je tijd en de heerlijke riool,
koffie. Reportad.
Maar voor ons is hij een idool.
Wij wensen hem prachtige jaren,
Klokje
Waarin we veel anekdotes mogen vergaren.
Schilderen met acrylverf in Atelier Over- Koning Harrie zet je beste beentje voor,
horst. In september starten weer de lessen Soms moet het serieuzer hoor.
voor de jeugd van 7-12 jaar op zaterdag- Dat is jou ook toevertrouwd,
morgen en de lessen voor volwassenen Weet dat de Schut veel van jou houd!!!
op donderdagavond. De lessen zijn om
de veertien dagen. Je kunt gebruik maken Dinie 20-08-2013
van een gratis proefles. Informatie www.
atelier-overhorst.nl
23

24

Bericht van:

Geslaagd zeilkamp van
Zeilkamp Laarbeek 2013
Zaterdag 3 augustus zijn alle deelnemers
weer gearriveerd in Aarle-Rixtel. Dit jaar
was het weer een geweldig kamp, mede
dankzij het perfecte weer.
Elke dag is er volop gezeild en gezwommen. Heerlijk in de zon met een
lekker windje.
Het vervoer naar het kamp was iets anders dan andere jaren. Dit jaar werden de
deelnemers door de ouders naar Loosdrecht gebracht.
Dit is allemaal goed verlopen, maar we
liepen wat vertraging op vanwege onweer. Het was wel mooi om het onweer
en de bliksem te zien vanaf de kade. Toen
het onweer over getrokken was, konden
we afvaren naar het “ Holtus eiland”. De
ouders hadden tot 14:30 uur om op her
eiland rond te kijken, daarna begonnen
we met het programma.
De boot indeling en de captain werd bekend gemaakt en we konden meteen het
water op.
Op woensdag werden de deelnemers ontgroend. Helaas was Neptunes dit jaar niet
aanwezig, maar hij had wel 2 afgevaardigde gestuurd. Na de ontgroening was
het voor de rest ook niet “veilig” op het
eiland en werd en nog volop “ geplompt”.
Ook de heren vissers hebben hun hartje
op kunnen halen en dat heeft weer geleidt
tot een extra hapje van de BBQ.
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We hebben veel kunnen zeilen en de
deelnemers waren dus volop in de gelegenheid om te oefenen voor een diploma.
Dit heeft geresulteerd in een mooi lijstje
met geslaagden:
Schipper:
- Jaap van Duppen
Stuurman:
- Cas van de Ven
Bemanning:
- Sjors van Eindhoven
- Tycho Kersten
- Djermo Kiekens
- Max Leenders
- Thomas van Oirschouw
- Kevin Swinkels
- Willem Vissers
We willen de geslaagden an harte feliciteren, de deelnemers die niet geslaagd
zijn willen we bedanken voor hun inzet
en we hopen dat zij volgend jaar meer
succes hebben.
Rond eind september, begin oktober organiseren we een reünie waarbij we gezellig kunnen bij kletsen, foto’s kunnen
kijken en waarbij de behaalde diploma’s
uitgereikt gaan worden.
Voor meer informatie en foto’s, kijk op
onze website www.zeilkamplaarbeek.nl

Fanatieke lezer.
De redactie ontving eind juli een mail
uit de Filippijnen van onze dorpsgenoot
Mario van Berne. Hij blijkt een fanatiek
lezer van ons blad te zijn via het internet.
Hij stuurde de mail omdat hij zich afvroeg
waarom er sinds half juni geen gemeenschapblad meer uitgekomen was en of wij
soms vergeten waren dit op de website
te plaatsen. Hij heeft een nette mail teruggekregen dat wij hier gewoon vakantie
hebben gevierd en dat we 12 augustus
weer van start gaan.
JWP.
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www.twanvanhout.nl
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Campingdisco en spooktocht

Dinsdagavond om 19.00 uur kwam de
grote jeugd weer terug op de camping
– het is kampavond. Met veel geklets,
gelach en snoepjes zochten alle kinderen
zelf een slaapplek in de tent uit.
Om 20.00 uur gingen de voetjes van de
vloer in de campingdisco. Na een uurtje
dansen startte de spooktocht door AarleRixtel.
De kinderen liepen langs het kerkhof van
Hutje Mutje om raadsels op te lossen,
moesten voelen in bakken en raden wat
Camping Hutje Mutje opent het was (o.a. oogballen, slijm en enge
beesten). Maar het hoogtepunt van de
haar deuren avond was toch wel het Spookhuis – de
Hutten bouwen, T -shirts longen zijn flink getest en ze werken goed
pimpen, knutselen en spelletjes kunnen wij jullie vertellen!
Voordat we naar bed gingen werd er
Van dinsdag 6 tot en met donderdag 8 au- boven het kampvuur natuurlijk nog een
gustus opende Camping Hutje Mutje haar marshmallow warm gemaakt.
poorten voor de basisschoolleerlingen uit
regen woensdagproAarle-Rixtel. Alle kinderen moesten bij de Ondanks
gramma
een
groot succes!
receptie inchecken, voordat ze naar hun
Allerkleinsten
naar
Aardbeienhof Gemert
campingplaats konden gaan.
en
de
rest
bleef
op
Camping
Hutje Mutje
Na het voorstelrondje van alle campingRegen,
regen
en
nog
eens
regen
– helaas
medewerkers en het openingsdansje
waren
de
weergoden
ons
niet
gunstig
ge(zeer succesvol – alle kinderen dansten
zind
op
de
woensdag.
Ondanks
een
sumee na drie dagen), startten de leukste
pergaaf gepland programma op het HAC
drie dagen van het jaar!
Met hulp van papa, opa en andere sterke atletiekterrein in Stiphout is besloten om
mannen ontstonden de prachtigste cam- het regenprogramma in te zetten. Hierpinghutten op het veld voor De Dreef. door zijn alle activiteiten op Camping
Alle kinderen mochten deze dag ook hun Hutje Mutje gehouden.
De allerkleinsten hebben we verrast met
eigen T-shirt pimpen.
Na een ochtend timmeren, schilderen en een bezoek aan het Aardbeienhof in Gekleuren gingen de kinderen vol trots voor mert.
de hut hun boterhammetjes eten en zich De grotere kinderen bleven op de camping voor vele verschillende sportactiviopladen voor de middagactiviteit.
In de middag werden de mooiste an- teiten: 60 meter sprint, toilettassenrace,
sichtkaarten, fotolijstjes, instrumenten en verspringen, kogelstoten, afwasspel,
bloempotjes in elkaar geknutseld. Ook handdoek uitwringen spel, frisbee gooien,
mochten de kinderen zich laten schminken apenkooi en nog veel meer.
(de snor was erg populair), glittertattoos Voor de echt dappere kinderen was de
laten zetten en konden ze spelletjes doen, buikschuifbaan geopend. Weer of geen
weer - met klapperende tanden en blauwe
zoals kubb, flessenvoetbal en bowlen.
bekkies vlogen de kinderen met een glim27

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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lach van oor tot oor over de buikschuifbaan.
Ondanks het weer werd de woensdag als
een groot succes gezien en waren kinderen en leiding super enthousiast over
het leuke en afwisselende programma.
Uitgeput en voldaan gingen de kinderen
dan ook naar huis en vielen allemaal
meteen in slaap op de bank - als wij de
papa’s en mama’s mogen geloven.

Donderdag: workshopdag
Donderdag was het gelukkig mooi weer.
Dit jaar was een omgekeerde roefeldag
georganiseerd. Bedrijven, personen en
verenigingen kwamen naar Camping
Hutje Mutje toe om de kinderen wegwijs
te maken in hun wereld.
Sushi maken met boterhammen, trommelen op tonnen, bakken en emmers,
schilderen, leren dansen en zingen, ballonnenfiguren maken, jongleren, judo,
badminton, sportparcours, bloemschikken
en knutselen. Vele activiteiten waar alle
kinderen vol enthousiasme aan meededen.
Natuurlijk was de buikschuifbaan ook van
de partij op deze zonnige dag en hier
werd dan ook gretig gebruik van gemaakt
door zowel de kinderen als de leiding.
Aan het einde van de dag sloot Camping
Hutje Mutje haar deuren na een feestelijke
uitreiking van de winnende groepen en
werd nog één keer met zijn allen gedanst
op het podium op het liedje Macacao.
Wij willen alle kinderen, leiding, hulpleiding, dagjeshulp, sjouwers, sponsors en
iedereen die een bijdrage heeft geleverd
enorm bedanken voor weer een super
geslaagde Jeugd3Daagse. Dankzij jullie
allemaal hebben de kinderen weer drie
prachtige dagen beleefd!
Tot volgend jaar!
Stichting Jeugd3Daagse
Aarle-Rixtel
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Wij bedanken al onze sponsors!

Multifunctioneel Centrum De Dreef
Heesakkers Administratie- & Advieskantoor Belkum Bikes. BGA V.o.F.. Rabobank Peel Noord Aarlese Bouwmaterialen Leenders Elektro Kapsalon Astrid
Zusters Ursulinen. J. van Schayk Zaag& Sleepwerk. HEVU Handelsonderneming. Tante Gerda Bloemsierkunst.
Bloom Van Roij Interieurs Kuijpers
Tweewielers. Conferentiecentrum De
Couwenbergh. Taxibedrijf C. van Heijst.
Auto Swaanen. V-PS. Klokkengieterij
Petit & Fritsen BouwCenter Swinkels
Lieshout Herberg de Brabantse Kluis Installatietechniek Richard Kerste Van den
Berk & Kerkhof. AH XL. Groente&Fruit
van den Heuvel. Bakkerij van Brug. Jeurgens Biscuitfabriek B.V. Brabant Water.
Chinees Fong Shou. Slagerij Hegeman.
Harrie Swinkels groentehandel. Cafetaria
Le Patat. Haval Disposables Gemert.
Artex B.V.. Drukkerij Aarle-Rixtel B.V.
Oosthoek Financieel Advies B.V. Workx
Materieelverhuur Mierlo Houtse Bazar.
Rotom Nederland B.V. Jumbo Lieshout.
Eierhandel Verbruggen V.o.F. Otten Installaties. Multi Vlaai Oss BoerenBond
Aarle-Rixtel Sierkussen.nl Lichtverhuur Laarbeek Straatman Amusement.
Smurfit Kappa Van Dam Golfkarton
Patrick Bruinsma

GEVONDEN VOORWERPEN J3D
Na de Jeugd3daagse zijn vele kledingstukken en voorwerpen (luchtbedden,
tassen, lampen, enz) blijven liggen. Mis
je spullen, neem dan contact op
met Hans Schepers, tel. 383758. De
spullen zullen tot half september
bewaard worden, daarna worden ze
weggegooid.
Team Jeugd3daagse
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www.bbig-design.com

LD&S Leo’s Diensten & Service BV
Voor onderhoud CV-ketel

Inclusief 6% BTW

Interesse?
Bel dan vrijblijvend voor onderhoud en storingen
naar 0623361665 of mail naar info@leodiender.nl
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Elke maandagavond tussen 18 en 19 uur

Uitnodiging in Beek en Donk aan de Waterhoenlaan

Presentatie:
Sportblessures in Laarbeek!

Maandag 26 augustus geeft Fysiotherapie en Training Kemps&Rijf samen met
Sportmedisch Advies Centrum Helmond
en Orthopedie Eikerliek een presentatie
over sportblessures. Dit mede ter introductie van een wekelijks sportblessurespreekuur in Laarbeek.
Alle sporters/begeleiders van uw club zijn
hierbij van harte welkom.
De presentatie wordt gegeven in AarIeRixtel om 20.00 uur aan de Molenstraat
9a in het Paramedisch Centrum Laarbeek
en ongeveer een uur duren.
Sprekers zijn:
-Rhijn Visser (sportarts SMA Elkerliek)->
preventie sportblessures
-Hub Noten (orthopedisch chirurg Elkerliek)-> behandeling knietrauma
-Robin Rijf (Master Manueel Therapeut van Kemps&Rijf)—>uitleg sportspreekuur
-Bas Keursten (Master Sportfysiotherapeut van Kemps&Rijf)—> EHBSO
Wat: Vanaf maandag 2 september start
Fysiotherapie en Training Kemps&Rijf met
een wekelijks sportblessurespreekuur.
Dit zal zowel in AarIe-RixteI als in Beek
en Donk plaatsvinden.
Voor wie: Het sportblessurespreekuur is
speciaal voor de sporters in de gemeente
Laarbeek die tijdens het sporten een mogelijke blessure oplopen en hier zonder
wachttijd direct duidelijkheid over willen
krijgen.
Wanneer: Binnenlopen op maandagochtend tussen 8 en 9 uur in Aarle-RixteI
(Molenstraat 9a). Op volgorde van binnenkomst worden sportgerelateerde blessures gescreend.
Ben je niet in de gelegenheid tussen 8
en 9 ‘s morgens te komen? Bel dan voor
11 uur ‘s morgens 0492-382120, je wordt
dan ingepland voor het avondspreekuur

2a.
Hoe: In 10 minuten krijgt de sporter zicht
op de ernst van de blessure. Na de screening volgt een advies. Dit kan bestaan uit
o.a. rust, fysiotherapeutische behandeling, tape, maar ook een doorverwijzing
naar de orthopeden en/of sportartsen is
mogelijk. Dankzij de intensieve contacten
tussen fysiotherapeuten van Kemps&Rijf
en het Elkerliek Ziekenhuis is het mogelijk
om op korte termijn een afspraak met betreffende specialisten te maken.
Waar: Locatie Aarle-Rixtel: Molenstraat
9a / Locatie Beek en Donk: Waterhoenlaan 2a. Tel. 0492-382120
Wij hopen u maandag 26 augustus te
mogen verwelkomen, 20.00 uur Molenstraat 9a te Aarle-Rixtel.

Nieuwe leden
Biljartver. “Poedelvrees”bij De Dreef
in Aarle-Rixtel is op zoek naar nieuwe
leden.
Zowel dames als heren zijn van harte
welkom om onze club te komen versterken. We spelen op ma. en do. middag
vanaf 13:30 uur.
Loop eens binnen en kijk of het iets is om
de wintermaanden en voorjaar door te
komen.
Of vraag inlichtingen bij: B. Schepers.
Tel.: 0492 383316

Klokje

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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Nieuw op de markt:

Vanwege de steeds vroeger invallende
duisternis worden vanaf eind augustus en
in september de aanvangstijden van de
avondfietstochten vervroegd naar 18.30
uur. De vertrektijden van de ritten op zondagmorgen zijn in september een half uur
later. De juiste tijden staan op www.aandewielen.nl en in het clubblad.
Op zaterdag 7 september wordt om 13.00
uur de Bockenreyderstocht verkend, vertrek voor de 101 km. om 13.00 uur vanaf
het kerkplein. Op 15-9 staat deze tocht op
de landelijke NTFU-kalender. Volgende
keer krijgt u daarover meer informatie.
Afd. publ.

Sinds juni 2014 heeft de markt in AarleRixtel een groente en fruitkraam erbij gekregen. Priscilla en Frank hebben een ruim
aanbod fruit en groente tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Voor Aarle-Rixtel is het
fijn dat het aanbod op de markt verruimd is.
We wensen Priscilla en Frank succes toe.

I.V.N. Laarbbeek.

Na een paar maanden rust gaan ook wij
weer aan de slag met met onze lezingen.
Deze vinden plaats op elke derde donderdag van de maand.
Op donderdag 19 september komen onze
vogels aan de beurt. Hiervoor hebben wij
Anton Verhoeven uitgenodigd. Anton staat
Wat was er met de kermis aan de hand? bij ons bekend als echte “vogelman”, en
ik wist van niets,
kan hier interessante verhalen over vereen interview op Radio Kontakt,
tellen.
bracht helderheid van een exploitant.
Deze keer heeft hij als onderwerp NaDoor een meningsverschil met de Getuurontwikkelingen in het buitengebied
meente,
van Laarbeek. Hij licht hierin toe hoe het
werd het Lunapark (sjimmie) niet gekomt dat de boerenlandvogels in 30 jaar
plaatst,
tijd zijn gehalveerd en wat de oorzaken
wethouder Biemans heeft zich verweerd, zijn van de achteruitgang van de natuur
maar kon toch niet meer voorkomen,
in het buitengebied. Hoe kunnen we de
dat een groep jongeren werd gedupeerd. achteruitgang stoppen? Welke maatreEen opmerking van die exploitant,
gelen moeten er worden genomen. Voor
sprak me wel aan,
het verbeteren van de biodiversiteit in
hij zei; één kermis per jaar,
het agrarisch landschap is medewermoet voor dit dorp meer dan volstaan.
king nodig van verschillende instanties,
Hoe anders was het bij de gildes,
zoals de agrarische gemeente en watertwee dagen was het daar hartstikke druk, schappen enz. enz.
de Rooi hadden bijna geen kogels meer Het agrarisch landschap wordt al vele
over,
jaren uitgekleed, het is de hoogste tijd om
want pas na 306 schoten,
dit weer wat aan te kleden! Voor onze voschoot de nieuwe koning de vogel helegels geldt: “Je mist ze pas als je ze niet
maal stuk.
meer ziet of hoort”. Is je interesse geD’n tap had overuren gedraaid,
wekt? Je bent welkom ook als je geen lid
voordat door Harrie victorie kon worden
bent in ons club gebouw “De Bimd” Aan
gekraaid.
de Beekseweg te Aarle Rixtel . De lezing
RD
begint om 20.00 uur en is gratis
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SCOUTING AARLE-RIXTEL

Scouting Aarle-Rixtel | Duivenakker 74 5735JB, Aarle-Rixtel
www.scoutingaarlerixtel.nl | info@scoutingaarlerixtel.nl
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Nieuws van Croij.
Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt door
een verandering in het landschap langs de
Kasteelweg. Daar verscheen in het voorjaar een royale afrastering van gaas en
prikkeldraad rond een weiland waar voorheen vaak een schaapskudde graasde.
Inmiddels is het een ware bloemenzee,
weliswaar alleen maar de sterk geurende
“afrikaantjes” maar wel in een veelkleurig
en fleurig tapijt. Na enig speurwerk zit ik
aan de koffie bij onze eigen Croijse appelteler Broos Biemans. Hij blijkt de grond
aan de Kasteelweg in gebruik genomen te
hebben en hij wil wel uitleg geven wat er
ons staat te wachten. Hij gaat zijn bedrijf
uitbreiden met een appelboomgaard, deze
keer iets verder van huis want de andere
boomgaarden liggen direct achter zijn
woning en winkel aan de Croijlaan no.8.
We moeten nog wel even geduld hebben
want pas in het komende voorjaar komen
er maar liefst 6000 appelboompjes op de
twee hectare grond. Het jaar daarop, in
het najaar van 2015, is de eerste oogst
te verwachten. En dat zijn allemaal Kanzi’s, fris en zoet van smaak met de beste
eigenschappen van andere appelrassen.
De Kanzi is ontwikkeld in Europa en sinds
2007 op de markt. Een paar jaar geleden
werd er in ruim 240 boomgaarden in Ne-

derland de Kanzi geteeld, een slordige 11 miljoen kilo. Broos is van
plan daar een paar Aarlese kilo’s aan
toe te voegen en die gaan straks allemaal naar de centrale appelveiling
in Geldermalsen. Hij legt nog even
uit dat de Kanzi een bijzondere appelboom is omdat hij uit drie delen
bestaat, namelijk uit de onderstam
met wortels, daarop wordt een stam
van een wilde appelsoort geënt en
daar bovenop een ent van de Kanzi
appel. De teeltresultaten met deze
kweekmethode zijn uitstekend. In
gedachten zie ik de bloesempracht
in het voorjaar al, dan hoeven we niet
meer naar de Betuwe. Waarom nu al die
bloemen, is mijn volgende vraag. Ik krijg
van Broos een keurig wetenschappelijk
antwoord, wat er in het kort op neer komt
dat het afrikaantje de grond vrij maakt
van alle schadelijke aaltjes. Deze aaltjes
knagen graag aan wortels, ook van appelboompjes. Als ze echter de wortels van
de afrikaantjes oppeuzelen ontstaat er
een soort chemisch proces waardoor de
aaltjes zichzelf vergiftigen en het loodje
leggen. Ter geruststelling, de goede aaltjes blijven wel in leven en kunnen hun
nuttige werk doen. Deze biologische reinigingsmethode is jaren geleden bij toeval
ontdekt in de bollenteelt in het Westland
en bespaart de teler de hoge kosten van
andere zuiveringsmethoden. Broos vertelt me verder dat hij rond de hele boomgaard een groene singel heeft geplant
met meerdere soorten struiken en bomen.
Voor de variatie zorgen onder meer hazelnoot, egelantier en hondsroos. Een eldorado voor vogels en verschillende soorten
dieren. De natuur op Croij gaat er weer
een stukje op vooruit. En nog iets. Kanzi
komt uit het Zuid-Afrikaans en betekent
“verborgen schat”. Wij weten straks de
lekkere appeltjes op Croij wel te vinden,
denk ik, want een appel van Broos, die is
lekker tot de kroos.
JWP.
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Zondag 1 september 2013 11.00 uur – 17.00 uur

Feel good Tea – Event
Een gezellige, kleinschalige, landelijke nazomer fair, met een divers aanbod van
hoog “feel good” gehalte in de aanloop naar de herfst zoals : Outdoorkleding,
sieraden, borduurstudio, tiffany glas, quilten, fotoworkshop, planten & bloemen,
brocante & landelijk wonen, welness zoals mindfulness, massage, diverse soorten
theeverkoop enz.
U kunt een kunstschilder en een beeldhouder aan het werk zien rondom de vijver op
het terrein.
Muziekvereniging Muzikale uit Aarle-Rixtel en popkoor Internos uit Handel zorgen
voor de muzikale omlijsting.
Locatie : Theehuis bij de Boompjes
Bakelseweg 11a. Aarle – Rixtel
www.theehuisbijdeboompjes.nl

37

38

Bericht van:

Verhuizing Handboogschutterij
de Eendracht
Op zaterdag 18 augustus j.l. heeft de
verhuizing plaatsgevonden van HBS de
Eendracht van de tijdelijke locatie aan de
Bosscheweg naar de definitieve locatie
op het terrein achter het Multifunctionele
Centrum De Dreef.
Na ruim 63 jaar achter cafe van Bracht
te zijn ondergebracht werd in 2006 deze
ruimte verkocht voor de uitbreiding van
de MCB-supermarkt en moest worden
uitgezien naar een nieuwe locatie. De
onderhandelingen met de gemeente voor
benodigde grond en vergunningen namen
veel meer tijd in als verwacht.
Het aanbod van de familie Loomans, om
een stuk grond achter hun boerderij aan
de Bosscheweg beschikbaar te stellen
voor het plaatsen van een tijdelijke doel,
was dan ook een uitkomst. Gezien de
beperkte beschikbare middelen van de
vereniging zowel financieel als materieel
werd dit plan verder uitgewerkt. Een van
de voorwaarden was dat het materiaal
voor de tijdelijke doel ook voor de definitieve doel gebruikt kon gaan worden.
Door de inzet van de leden, ondersteuning van buitenaf en met behulp van onze

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
sponsors kon de tijdelijke doel in korte tijd
gerealiseerd worden.
Door gebruik te maken van zogenaamde
cadolto’s, welke makkelijk te koppelen
zijn, werden een kantineruimte gemaakt
van waaruit op 6 schietbanen kon worden
geschoten en de doelen worden ondergebracht in een cadolto welke op 25
meter stond. Om de resultaten te bekijken
en de pijlen te halen moest men iedere
keer naar buiten en vanwege mindere
weersomstandigheden was dit vaak geen
pretje.
De wens bleef dus om een eigen en dan
volledig overdekte doel te realiseren. De
gesprekken met de gemeente liepen nog
steeds en in 2012 leek onze wens eindelijk in vervulling te gaan. Dat dit door, o.a.
enkele bezwaren van omwonenden en
vertraagde procedures bij de gemeente
en het rijk, toch nog ruim een jaar extra
heeft geduurd werd voor lief genomen.
Dit extra jaar werd gebruikt voor aanschaf
van extra cadolto’s en verder benodigde
materialen.
Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt
van de opslagmogelijkheid bij Kwekerij
Pieter Verschuren
Rond afgelopen mei werd duidelijk dat
alle vergunningen rond waren en kon
begonnen worden met de benodigde
voorbereidingen voor ontmanteling van
de locatie aan de Bosscheweg en de verplaatsing naar het terrein achter MFC DE
Dreef.
Afgelopen zaterdag 18 augustus was het
zover en werd een aanvang gemaakt met
de verhuizing. Met de hulp van 2 kraanwagens, vrachtwagen tractor, platte wagens en een groot aantal leden werden
de units verplaatst en weer aan elkaar
gekoppeld tot een nieuw en nu overdekt
verenigingsgebouw. Gedurende de dag
waren al velen een kijkje komen nemen
hoe e.e.a. er uit zou gaan zien. Ook wethouder Johan Briels nam nog een kijkje
en hij gaf aan dat na de nodige strubbe39

MELL

de scootmobiel winkel is verhuisd naar : Torenakkerweg 8a te Aarle Rixtel
MELL , het adres voor
* Scootmobiel
* Rolstoel
* Rollator
* het HUREN van een scootmobiel of rolstoel
Ook voor onderhoud en reparatie kunt U bij ons terecht.
Laat voor het mooie weer begint , Uw scootmobiel door ons nakijken.
MELL Telefoonnummer 0492-599930 mobiel 0613188117
www.mell.nl

Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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lingen het er nu toch van was gekomen. Zijn eerste indruk was dat we een mooie
grote ruimte hadden en dat deze, na de nog uit te voeren werkzaamheden, een heel
mooie doel op zou gaan leveren waar we nog heel veel jaren plezier aan kunnen
beleven.
Vanaf nu wordt verder gegaan om de zaak weer op te bouwen, verder af te werken
en opnieuw in te richten. Ook dit zullen we met eigen middelen en leden moeten doen
en heeft nog enige tijd nodig. Later in het jaar zal dan ook nog een officiële opening
plaatsvinden waarbij het eindresultaat door iedereen bewonderd kan worden.

Oude gezegden
Medewerkers
Gemeenschapsblad gehuldigd 1. Een mooie koe moetje ’s morgens
Op 12 augustus werden Jef Bouwmans,
Ad Sterken en Jan Verbakel door voorzitter Jan den Mulder in het zonnetje
gezet.
Als medewerkers zorgen ze al meer dan
25 jaar voor het vouwen, nieten en bezorgen van het Gemeenschapsblad
Als dank voor hun inzet ontvingen ze een
speld ontworpen door edelsmid Johan
van Bakel.
Namens de redactie nogmaals hartelijk
dank

zien
Een mooi meisje ’s avonds

2. Een goede boer heeft een dikke vrouw
en een mager paard en een zoon op het
seminarie
3. Het zijn niet altijd de braafste mensen
die de grootste zerk hebben
4. Een geldzak, een fles jenever en een
jong meisje kun je niet alleen Iaten
5. Distels en doorns doen zeer
Maar slechte tongen nog meer
6. Een brouwer zonder mout
Een timmerman zonder hout
Een schoenmaker zonder Ieest
Dat zijn vier arme beesten
7. Laat onze vader maar kruien, die is
toch al krom
D’n Teller
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50 jaar geleden
16 augustus Serenade
Wegens het huwelijk van het medelid,
de heer H. Manders uit Mierlo met mejuffrouw Betsy v.d. Ven, alhier, bracht
harmonie “St. Lucia” uit Mierlo het jonge
paar woensdag avond een klinkende serenade, waarvoor grote belangstelling bestond. Als dank voor de serenade bood
de bruidegom een geschenk onder couvert aan.
16 augustus Prestatie
Door de commissie van het Warme Volbloed Paard, VLN afdeling Noord-Brabant, is aangewezen, de kroonmerrie
Wilma, eigenaar Jac. Smits om deel te
nemen aan de showkeuring, die op 7 september te Utrecht gehouden zal worden.
Op deze show komen maar 5 paarden uit
Noord-Brabant, waarvan het paard Wilma
zeker niet uit de toon zal vallen, te zien
naar de bekers die dit paard tot nu toe gewonnen heeft.
16 augustus Aarle-Rixtel stelt rechtsvervolging in tegen nalatig aannemingsbedrijf De gemeenteraad van
Aarle-Rixtel heeft in de woensdag avond
gehouden raadsvergadering enkele niet
onbelangrijke beslissingen genomen. Allereerst was daar het besluit tot het instellen van een rechtsverordening contra
n.v. aannemingsbedrijf, voorheen H. de
Baat te Amsterdam; de bekrachtiging van
de aankoop van drie woningen aan de
Bosscheweg, van vier woningen aan de
Kouwenberg en de Dorpsstraat en het delegeren van de bevoegdheid tot het aankopen van eigendommen, gelegen in het,
in voorbereiding zijnde, uitbreidingsplan.
Er werd nogal druk gepraat over deze besluiten, waarmee de eerste stappen zijn
gezet op de weg tot het voeren van een
actieve grondpolitiek door de gemeente
Aarle-Rixtel. De huizenaankoop voor
42

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
de gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat
werd pas na een uitgebreid debat goed
gekeurd.
19 augustus Opening kermis
Zaterdag avond werd door harmonie “De
Goede Hoop” en de beide gilden op traditionele wijze de kermis geopend. Als
eerste rukte de harmonie uit, die voorafgegaan door het tamboerkorps in verschillende straten de mensen met frisse
marsmuziek liet weten, dat de kermis
weer kon beginnen. Hierna kwamen de
beide gilden met slaande trom en vliegend
vaandel. Het gilde van St. Margaretha
trok eerst naar pensionaat Mariëngaarde,
waar voor de zusters de vendelgroet werd
gebracht. In diverse cafés zal de kermisstemming er al in en lieten de orkestleden
al menig nummertje horen.
20 augustus Bertus van Rixtel nieuwe
koning O.L. Vrouwe gilde
Nadat diverse schutter vóór hem de vogel,
die hoog op de schutsboom prijkte, al op
een los voetstuk hadden geplaatst, was
het tenslotte de heer B. v. Rixtel, die met
een welgemikt schot, onder gejuich van
de zeer vele belangstellenden, de vogel
van zijn hoge standplaats naar beneden
schoot en hiermede voor drie jaar het zozeer begeerde koningschap van het gilde
O.L. Vrouw te Aarle-Rixtel veroverde.
27 augustus Vier geslachten in AarleRixtel Ook in Aarle-Rixtel waren dezer
dagen vier geslachten, in vrouwelijke lijn,
verenigd. Het waren: mevrouw de weduwe Scheepers – Kouwenberg, die 84
jaar is. Haar dochter mevrouw Sanders –
Scheepers (53 j.) Haar dochter mevrouw
Vinken- Sanders (29 j.) en haar dochtertje
( 1 ½ jaar)
31 augustus Geslaagd Aan de R.K.
Lagere Tuinbouwschool van de NCB te
Eindhoven slaagde onze dorpsgenoot, de
heer M. v. Bragt, Kerkstraat.
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