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Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382�00
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293
Ad Loos,    Kerkstraat 39.    382034
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.    38�733

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   38�253
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 886�
Tandartsen:  C. Martin en P. Kolkman     38�790
  P. Colen      382727
Apotheek:    Laarhoeve      386000
Ziekenhuis:   Elkerliekziekenhuis Helmond  595555
Spreekuur pastorie:   zie kerkberichten Heindertweg �         38�2�5

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 2� %
1/1 pagina:  € 50,=     
1/2 pagina:  € 26,50    
1/3 pagina:  € 19,=  
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie e.d. zullen worden door-
berekend.
Bank: Rabobank �0.�4.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo �0 �4 95 048.

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven 
Het klavier 4   
Tel 0492 - 383293

De Stichting Gemeenschapsblad kan 
geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van welke aard 
dan ook, ontstaan door het niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen.

Verschijningsdata:   23-9  /  7-�0  /  2�-�0  /  4-��  /  �8-��  /  9-�2  /  23-�2  /  �3-0�-20�4
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Jaargang     43
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-�2.30 u, 
 wo �8:00-�9:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332�55. 
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700 
 Open: Ma t/m Vr 9.00 tot �2.30 uur  Wo van �4.00 t/m �7.00 uur. (burgerzaken)
  Wo �8.00 �9.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen) 
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg �� 5735 EJ Aarle-Rixtel 
 Tel. 38�696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382�49
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009 
 Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-�580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel �, Lieshout, tel. 0499-423370. 
 Open: Ma. t/m do van 8.30 - �6.30 u.  vr 8.30-�2.30 uur 
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
 laan �09, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.�5 – 08.45 in 
 Zonnetij (appartement 2�) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. 
 Kouwenberg �3 Aarle-Rixtel. Afspr. , ma t/m vr van 9.00 u tot �2:00 u. 0492-367703
 Dienstdoende verloskundige: 0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en 
 Mw. J. Strijbosch. Koude Maas �6, tel. 382�56.
 Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg �3 38�288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382�20. 
 Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-�97�8264. 
 Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 38�524. 
 Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
DE ZORGBOOG KRUISWERK:   en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-8998636   
Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO �8, 
 tel 0492-348782   ma t/m vr �0.00-�7.00u za �2.00-�6.00
VIERBINDEN: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800 ma. t/m vr. 09.00-�2.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 5�207270
Dorpsservicepunt: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma  t/m  do 9.30-��.00u. 
 email dsp-ar@vierbinden.nl
LEVgroep Leven en Verbinden:
 Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot �7.30 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 �4:00 tot 20:00 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK:  Dorpsstraat �0, tel. 39�9�9. Open ma t/m vr �3.30-�7.00u.  
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. �06.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di �4.30-20.00u, Wo en Vr �4.30-�7.30 u. Bosscheweg �4a, tel. 382�2�.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg �4a, tel. 383553 of 382763
 Open: di 20 tot 22 uur en �e zondag van de maand van �4 tot �7 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide �� Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr 
9.00 tot �0.30 u. Otterweg 27, 574� BC in Beek en Donk
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640�2�

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochcie O.L. Vrouw Presentatie

Zaterdag 14 september - Kruisverheffing
�3.30 uur Kerk – Gildemis - Teerdag Onze Lieve Vrouwe Gilde   

�8.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
  Riny van de Ven     (verjaardag)
  Tot welzijn van de parochie
�5.00 uur tot �8.00 uur in de Kerk – Orgeldemonstratie i.v.m. de Nationale Orgeldag
Zondag 15 september – 24e   Zondag door het jaar 
�0.00 uur  Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
  Tonia van Dijk     (fund.)
  Marinus van den Heuvel
  Tot welzijn van de parochie
Woensdag  18 september
�9.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
 

Week van zaterdag 21 september t/m vrijdag  27 septembe
Zaterdag 21 september
�8.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
  Overleden ouders Vlamings – Klomp  (verj.)
  Overleden ouders v. d. Kerkhof – Migchels
  Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
  Tot welzijn van de parochie
Zondag 22 september – 25e  Zondag door het jaar 
�0.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dames- en Herenkoor 
  Jes van Roij
  Jan Romme
  Johan en Riek Smulders – Sengers
  Peter en Johanna Broekmans – Thijssen
  Martien van der Linden
  Bijzondere intentie    (fam. van Boh.) 
Woensdag  25 september
�9.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden 
Nelly Schepers – Gerse, Beek en Donk, voorheen Heindertweg, 87 jaar.
Wim van Dommelen, Phaffstraat 34, 77 jaar.

Doopvieringen
Er zijn nog geen doopdatums  bekend.
Voor de  voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich 
tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: tel. 38�2�5.

Week van zaterdag 14 september t/m vrijdag  20 september
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Parochcie O.L. Vrouw Presentatie
Spreekuren Pastorie 
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot �2 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie, tel 38�2�5.  U kunt dan terecht met vragen over: dopen, 
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of zieken-
zalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:38�2�5.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u 
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 46�2�6
 
Orgelconcert
I.v.m. de Nationale Orgeldag is er op zaterdag �4 september tussen �5.00 uur tot 
�8.00 uur, een demonstratie en bespeling van het monumentale Smits-orgel door 
Rob Rassaerts. Welkom!

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
�7.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag
Uitstelling van het Allerheiligste
�5.30 uur - �7.00 uur maandag en vrijdag
�0.00 uur - �2.00 uur woensdag
�0.30 uur - �2.00 uur zaterdag en zondag
�6.00 uur - �8.00 uur zondag

Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het 
Duits.  Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-46�324

Vormselvoorbereiding van start 
voor middelbare scholieren

Na de herfstvakantie starten we weer 
met de voorbereiding op het Vormsel 
voor kinderen die net begonnen zijn aan 
een school voor voortgezet onderwijs. 
Een aantal kinderen hebben zich al aan-
gemeld. Maar wil jij nog graag meedoen 
dan kan dat.
Meld je snel aan bij een van de leden 
van de werkgroep of op de pastorie. Ook 
kinderen die naar de tweede klas gaan 
van het voortgezet onderwijs en die nog 

graag mee willen doen, zijn van harte 
welkom! We komen 8 avonden bij elkaar. 
De avonden zijn gezellig, vrolijk en leer-
zaam. We spelen spelletjes, zoeken naar 
antwoorden op jullie vragen, luisteren 
naar muziek. We denken na over wat ge-
loven betekent, wat de kerk voor jou kan 
zijn. Wil je meer informatie, neem dan 
contact op met een van ons.
De vormselwerkgroep
Annemiek Kamp (tel.384004), Gerrie van 
Bommel (tel. 383008), 
Anette Claassen (tel. 520488), Koen 
Moors (tel. 522535)
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
VERMIST….!!??

Waar is onze pastoor, Piet den bouw-
vakker???
Misschien dacht U:”Waar is die Tilman 
toch gebleven? Is ie met stille trom ver-
trokken?”   “Ja!!”  Mijn gezondheid noopte 
me naar Eindhoven te verhuizen, bo-
vendien waren jullie zo niet verplicht om 
WEER je goeie pak aan te trekken.
We hebben, in de ruim 4� jaar, dat ik in 
jullie midden mocht verblijven veel lief en 
leed mogen delen. Bij lief denk ik dan aan: 
mijn inhuldiging op 2 februari �972, alle 
dopen, Eerste Heilige Communies, Vorm-
sels, huwelijken en mijn vijfentwintig jarig 
priesterfeest. Toen ik in �997 met eme-
ritaat ging, hebben we dat niet gevierd, 
maar mijn 50 jarig priesterfeest in 2008 
hebben we dat wel gedaan. In de kerk en 
in de Dreef, weet u nog?  Bij leed denk 
ik aan alle afscheidsvieringen en begrafe-
nissen, die ik heb mogen voorgaan.
Mijn grootste feest was mijn priesterwij-
ding en eerste Heilige Mis in �958 in Vught. 
De zwaarste en droevigste gebeurtenis in 
die jaren, dat we samen waren, was het 
verongelukken van vier kinderen uit één 
gezin, dat van van Falier. Wat denkt u, te 
staan tussen vier kisten op het kerkhof.
Het gemeenschapsblad is me altijd erg 
dierbaar geweest. Via dit blad heb ik me 
telkens heel dicht bij u, de mensen van 
Aarle-Rixtel, gevoeld. Het heeft me ook 
veel kruim gekost om iedere veertien 
dagen een bladzijde vol te schrijven. Het 
deed me dan ook iedere keer goed te 
mogen horen, dat vele mensen erg be-
nieuwd waren naar mijn belevenissen.
Alle verenigingen van Aarle-Rixtel lagen 
en liggen mij dicht aan het hart. Zo was 
“mijn” eerste carnavalsprins in �972 
Bertus Hagelaar. En in �973 stond weer 
een Hagelaar in het middelpunt van de 
belangstelling, toen pater Pio tot priester 
gewijd werd door Mgr. Bluysen in onze 
parochiekerk. Een feit dat we onlangs 

mochten herdenken.
Door de lieve zorgen van een heleboel 
mensen uit Aarle-Rixtel, heb ik nog heel 
lang te midden van jullie mogen wonen. 
Bedankt hiervoor allemaal.

TOEKOMST ???

Nu woon ik dus in Eindhoven. Ik woon in 
huize “Glorieux” op kamer �57. Dit huis 
staat aan de Geldropseweg nummer �70, 
postcode 56�3 LN.
Daar staat mijn deur voor iedereen altijd 
open.

Reizigerszorg op High Tech 
Campus Eindhoven

Per � september opent de GGD Brabant-
Zuidoost in samenwerking met Human 
Capital Care een nieuwe spreekuurlo-
catie voor Reizigerszorg op de High Tech 
Campus Eindhoven, in gebouw 5. U kunt 
hier terecht voor uw vaccinaties en advies 
voordat u op (zaken)reis gaat. Maak een 
afspraak voor uzelf en/of uw gezin voor 
het reizigersspreekuur via www.ggdreis-
vaccinaties.nl of bel 0900-8222467.
Advies op maat
Tijdens het reizigersspreekuur krijgt u een 
advies op maat. Alle vaccins zijn op voor-
raad, dus u krijgt de benodigde vaccina-
ties direct toegediend. Het is belangrijk 
dat u ongeveer zes weken voor uw reis 
op het spreekuur komt. 
Gaat u zeer binnenkort of plotseling op 
(zaken)reis? Ook dan is het nooit te laat 
om u te laten vaccineren. Bij de meeste 
vaccins treedt er vrijwel direct een be-
schermende werking op. Dit geldt ook 
voor sommige tabletten tegen malaria. 
Maak daarom ook bij een last-minute reis 
een afspraak via 0900-8222467. 
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Kantoor Veedrift �-A
5708 HS Helmond
Tel (0492) 7540�0
info@hgassurantienbrabant.nl
www.hgassurantienbrabant.nl

Privé
Bosscheweg �04

5735 GX Aarle-Rixtel
06 - 2044460�

t.jong�84@upcmail.nl

Theo de Jong
Uw adviseur voor 

Laarbeek
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3 Jubilarissen 
bij het

 Onze Lieve Vrouwe Gilde.

Op zaterdag �4 september a.s. viert 
het Onze Lieve Vrouwe Gilde, ofwel de 
Blauwe Schut, de jaarlijkse teerdag als 
afsluiting van het gildeseizoen.
Op die dag worden 3 jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Chris Arts en Henk van 
de Ven zijn 50 jaar lid en Tjeu van Bracht 
is 60 jaar lid. Chris Arts, begonnen als 
tamboer, is een kleine 30 jaar penning-
meester en bestuurslid geweest. De 
kroon op zijn werk was het Koningschap 
dat hij 3 jaar mocht uitdragen. Op dit mo-
ment is Chris zilverdrager. Bij zijn afscheid 
als penningmeester is Chris benoemd 
tot Erebroeder. Henk van de Ven is als 
vendelier begonnen en is jarenlang met 
enige onderbrekingen lid van het bestuur 
geweest waarvan hij momenteel nog vi-
cevoorzitter is. Ook heeft hij als secre-
taris een aantal jaren de pen gehanteerd. 
Verder is hij erg actief geweest als bouw-
meester tijdens de bouw van het “Jan van 
Doorenpaviljoen”, een waar pronkstuk. 
Als klap op de vuurpijl werd hij in 2005 
Koning van de Blauwe Schut. Voor al 
deze werkzaamheden is Henk, afgelopen 
mei tijdens de Mariaviering in de kerk, on-
derscheiden met het lidmaatschap in de 
Orde van Oranje Nassau. Tjeu van Bracht 
werd als 8 jarig menneke tamboer bij de 
Blauwe Schut. Hij moest echter het werk 
als kastelein van zijn vader overnemen 
waardoor er helaas weinig tijd over bleef 
om nog als tamboer de straat op te gaan. 
Doordat de Blauwe Schut in “Café van 
Bracht” de thuishaven heeft is Tjeu tot 
op de dag van vandaag altijd lid en onze 
Hospes gebleven. De jubilarissen krijgen 
voor deze staat van dienst een receptie 

aangeboden. Deze is van �5:30 tot �7:00 
uur op het :Jan van Doorenpaviljoen” aan 
de Hagelkruisweg achter koekfabriek 
Jurgens en U bent uiteraard van harte 
welkom. 
De dag begint met een viering in de kerk 
om �3:30 uur. Tijdens deze viering worden 
2 nieuwe jeugdleden geïnstalleerd. Dit 
zijn Sem Verstappen en Hein Beniers. Het 
aantal jeugdleden komt hierbij op �0. We 
zijn er trots op om zoveel nieuwe jeugdige 
aanwas te hebben. Bij terugkomst op het 
“Jan van Doorenpaviljoen”, zullen de ju-
bilarissen intern worden gehuldigd door 
hoofdman Jos van den Heuvel waarna 
om �5:30 uur de receptie aanvangt. De 
feestavond zal een waardige afsluiting 
van de dag zijn waarvoor de feestcom-
missie een uitgekiend plan heeft opge-
steld. Voor meer informatie, 
website www.olvgilde.net E-mail: secre-
tariaat@olvgilde.net Tel.: 0492382288 / 
0652462803

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno �324

Kamerkoor Cantique is een gemengd 
koor uit Aarle-Rixtel en omgeving met een 
repertoire van barok tot romantiek. Het 
koor bestaat sinds �992 en staat onder 
de bezielende leiding van Jacqueline We-
zenberg.
Op dinsdag �7 september a.s. openen wij 
het nieuwe seizoen met een openbare re-
petitie bij de kiosk op de Kouwenberg in 
Aarle-Rixtel.
We starten om 20:30 uur en zingen een 
doorsnee uit het repertoire met de nadruk 
op de stukken die we het afgelopen sei-
zoen hebben ingestudeerd.
Behalve muziek zorgen we ook voor koffie 
en iets lekkers, gratis en voor niets, zodat 
U met volle teugen kunt genieten van een 
mooi stukje vocale muziek op een van de 
mooiste en sfeervolste plekjes van Aarle-
Rixtel.
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Vitassist 
Zorghotel 

Helmond lanceert website

Internetpagina geeft eerste indruk van het 
nieuwe zorghotel op Helmond Suytkade
www.vitassist.nl is de website van het 
nieuwe Vitassist Zorghotel Helmond. Dit 
gloednieuwe zorghotel, een gezamen-
lijk initiatief tussen zorgaanbieders de 
Zorgboog, ZuidZorg en Fitland, opent in 
november haar deuren. Via de website 
kunnen geïnteresseerden alvast sfeer 
proeven, informatie inwinnen en in con-
tact komen met het Vitassist Zorghotel.
Verblijven op basis van professionele 
zorg
Het Vitassist Zorghotel kan door het 
breed inzetbare professionele zorgteam 
verschillende doelgroepen welkom heten. 
Zorg is altijd daar, 24 uur per dag, maar 
alleen wanneer de gast dit wenst. Zorg 
als terugvalmogelijkheid tijdens een va-
kantie, maar ook om te revalideren, te 
herstellen na een operatie, verlengde 
kraamzorg na een bevalling of het tijdelijk 
overnemen van de mantelzorg behoort 
tot de mogelijkheden. Op basis van een 
uitgebreide persoonlijke intake stelt het 
Vitassist Zorghotel het best passende 
zorgpakket samen.
Bijzondere locatie
Het Vitassist Zorghotel bevindt zich in het 
gebouw van Fitland XL Helmond Suyt-
kade. Feitelijk is het een hotel in een hotel 
en daarmee wordt het, door alle extra 
voorzieningen, een bijzondere ervaring. 
Naast het inpandig restaurant Op Suyt, 
de dagelijkse ontmoetingsplaats voor 
jong en oud, gast of passant, beschikt 
Vitassist tevens over een fitnesscentrum 
met inpandige eerstelijnspraktijk, een 
wellnessresort en zelfs een bowlingcen-
trum onder een en hetzelfde dak.
Geïnteresseerden in de faciliteiten van 

het Vitassist Zorghotel Helmond kunnen 
kennis maken met de website of een 
email sturen naar info@vitassist.nl Wij 
nemen contact met u op.

OKTOBERFEST AARLE RIXTEL
 

 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,-

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 �0 personen kunnen een 
tafel reserveren

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl 
Oktoberfest Kleding nodig, 
ga naar De Houtse Bazar.
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Beste dames

Woensdag �8 september �4.00 uur wan-
deling over ons mooie Croy met als gids 
Henk van Beek.
Opgeven op onze openingsavond op �2 
september.

Bestuur KVO

VAN 8 T/M 14 SEPTEMBER 
2013 VINDT DE JAARLIJKSE 

COLLECTE VAN HET PRINSES 
BEATRIX SPIERFONDS 

PLAATS.
Wat is een spierziekte? Er zijn zo’n 600 
verschillende spierziekten. Sommige zijn 
dodelijk, sommige erfelijk, andere weer 
niet en allemaal hebben ze een effect 
op de spieren. Spieren raken verzwakt 
of vallen helemaal uit. De meeste spier-
ziekten zijn progressief en een groot deel 
van de mensen komt in een rolstoel te-
recht. Vaak al op zeer jonge leeftijd. Er is 
een onderscheid te maken in daar waar 
het mis gaat. Dat kan in de spier zelf zijn, 
maar ook in de zenuwen of het ruggen-
merg. Waarom het mis gaat, is nog niet 
altijd bekend. Daar doen we wetenschap-
pelijk onderzoek naar, omdat daarmee 
ook de oplossing begint. Uiteindelijk 
moeten alle spierziekten de wereld uit! 
Het fonds krijgt geen overheidssteun en is 
dan ook volledig afhankelijk van giften uit 
de samenleving. Tijdens de collecteweek 
wordt ongeveer € 1,6 miljoen opgehaald 
door ruim 30.000 collectanten dit maakt 
de collecte tot een van de belangrijkste 
inkomstenbronnen. Onderzoek is de op-
lossing. Wij geloven dat wetenschappe-
lijk onderzoek de weg is naar genezing 
van spierziekten. En tot we voor alle 600 
spierziekten een geneesmiddel gevonden 
hebben, is onderzoek ook een middel om 
patiënten nu een beter leven te geven. 
Het delen van kennis en het leren van el-
kaars inzichten werkt daarbij als een ka-
talysator. Voor beide soorten onderzoek, 
in Nederland en wereldwijd. Het ontwik-
kelen van een geneesmiddel is een lang 
en kostbaar proces. 
Stel de collectant niet teleur, steun zijn/

haar vrijwillige inzet, alle beetjes helpen 
uw medeburger. Wilma van Brug,tel: 
382587, coordinator van de plaatselijke 
collecte, alvast bedankt voor uw gaven.

LEZINGENREEKS 
KUNSTGESCHIEDENIS 

2013-2014

Zoals reeds eerder gemeld gaat de KBO 
Aarle-Rixtel op �0 oktober verder met de 
lezingenreeks kunstgeschiedenis. Deze 
cursus is ook geschikt voor starters. De 
zeven lezingen worden tweewekelijks ge-
houden.
Het thema voor dit jaar is: de Nederlandse 
Schilderkunst vanaf de late Middeleeuwen 
tot en met de Twintigste eeuw.
De lezingen worden verzorgd door kunst-
historicus Drs. Willem van Roij en worden 
gehouden in de oude Pastorie aan de 
Heindertweg �.   De geplande data zijn �0 
en 24 oktober, �4 en 28 november en �2 
december 20�3 en 9 en 23 januari 20�4. 
De kosten voor KBO-leden zijn 45 euro 
en voor niet-leden 55 euro, te betalen 
voor aanvang van de cursus.
Opgave voor de 2e groep (die begint om 
�5.45 uur) is nog mogelijk tot � oktober bij 
Hans van Roij 0492-474092, of per mail: 
jthbvanroij@live.nl. 

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel



�5

Dag van de Ouderen 

Woensdag 2 oktober 20�3

Het Laarbeekse comité “Dag van de ou-
deren” nodigt alle Laarbeekse senioren 
uit voor het vieren van deze jaarlijkse dag. 
Deze wordt gehouden in Multifunctioneel
Centrum “De Dreef” De Duivenakker 76, 
Aarle-Rixtel  aanvang �3.30 uur en ein-
digt om ongeveer �7.00 uur. De zaal gaat 
open om �3.00. uur.
Ook dit jaar bieden wij u een zeer gezel-
lige muzikale middag.
Afwisselend treden op, “The Salty Dogs”, 
dit is een groot zeemanskoor en “Berry 
Bricks”, die u versteld laat staan met zijn 
professionele goochelacts.
Naast koffie ontvangt U ook nog gratis 
consumptiebonnen
Een middag die u niet mag missen!
Entreeprijs  € 5,00 pp.
Er zijn een beperkt aantal kaarten te koop, 
dus wees er snel bij.
Kaartverkoop:
Woensdag �0 september en vrijdag �2 
september telkens van �0 tot �2 uur, in 
de pastorie, Heindertweg �, Aarle-Rixtel

Informatie avond voor iedereen, 
over “Portable Apps “.

Portable Apps is een afkorting van Por-
table Application, en dit betekent letterlijk 
“Draagbare programma’s”. Deze kunt u 
gratis downloaden of kopen bij een App 
Store, dit is een online softwarewinkel.
Apps zijn gratis te downloaden naar het 
apparaat of worden opgeslagen op de 
laptop, computer, of USB stick om daarna 
op de telefoon, iPod of iPad, te worden 
geïnstalleerd.

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

Als u alles wilt weten over Apps kom dan 
op maandag �6 september om 20.00 uur 
naar onze info avond in “De Dreef” de 
Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel.
KBO/PTCC Aarle-Rixtel

Jong-LEREN nodigt je uit voor 
een Informatieavond over 

MINDSET

Waar gaat deze avond over?
Op deze avond ontdek je de enorme 
kracht van eigen gedachten. 
Psychologe Carol Dweck heeft na tien-
tallen jaren onderzoek naar prestatie en 
succes een baanbrekende begrip ont-
dekt: de kracht van onze mindset. Het zijn 
niet alleen vaardigheden en talenten die 
voor succes zorgen maar ook onze stati-
sche of op groei gerichte mindset. Je zult 
versteld staan van wat je kunt bereiken 
met de juiste instelling. Niet alleen voor 
jezelf maar ook naar anderen toe.
Waar en wanneer? 
Op woensdagavond �8 september ben je 
van harte welkom op de Lieshoutseweg 
83 in Aarle-Rixtel. De informatieavond 
duurt van 20.00 uur tot 2�.30 uur. Er is 
plaats voor maximaal �2 deelnemers. Wil 
je graag komen, stuur dan een mailtje 
naar louise@jong-leren.com. Kijk ook op 
de website van Jong-LEREN 
www.jong-leren.com.

Afvalwijzer

Ingezameld worden:
 
Woensdag �� september
Restafval buitengebied Laarbeek

Vrijdag �3 september
Restafval binnengebied Laarbeek
Oud papier binnen- en buitengebied 
Aarle-Rixtel

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
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ORO op braderie Waterpoort

Op 25 september wordt in de Waterpoort, 
aan de Pieter Breugellaan in Beek en 
Donk een kleine braderie gehouden. Cli-
enten van ORO stellen tijdens deze bra-
derie zelfgemaakte kunstwerken ten toon. 
Ook zorgen ze voor een lekker kopje 
koffie mét zelfgemaakt appelgebak.
ORO is de organisatie die zich in deze 
regio bezighoudt met de zorg en bege-
leiding  van mensen met een verstande-
lijke beperking en kinderen met een ont-
wikkelingsachterstand. In Beek en Donk 
werken cliënten van ORO onder meer bij 
de dagbestedingcentra ( DBC) ‘de Lage 
Hees’ en ‘de Nieuwe Werf’.
Sinds augustus verzorgen enkele cliënten 
op woensdagmorgen de koffie en thee tij-
dens het inloopcafé van de Waterpoort. 
Verder houden zij de ruimte, de tafels en 
de stoelen, de keuken en de buitenruimte 
van het café schoon.  Daarnaast is er ge-
start met het bakken van appeltaart. Een 
andere cliënt van ORO verzorgt de tuin.
De cliënten én de mensen die het café be-
zoeken zijn enthousiast. Mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen op deze 
manier laagdrempelig  deel uit maken van 
de samenleving en vinden het leuk om 
dienstverlenend bezig te zijn voor inwo-
ners van Beek en Donk. 
Iedereen is welkom in het inloopcafé; 
een ideale plek om een bezoekje aan de 
markt af te sluiten, of gewoon om gezellig 
even bij te kletsen onder het genot van 
een kopje koffie, met een heerlijk stukje 
appelgebak. ‘De Waterpoort’ is gelegen 
aan de Zuid Willemsvaart, achter het Piet 
van Thielplein.

HERVATTING REPETITIES GE-
MENGD KOOR DE KLOKKEN-

GIETERS AARLE-RIXTEL.

Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-
Rixtel is na de zomerstop weer begonnen 
met haar repetities onder leiding van diri-
gent Rob Rassaerts.
Er staan een aantal uitvoeringen op het 
programma. Zo zal het koor een najaars-
concert geven op zondagmiddag 6 ok-
tober in de Parochiekerk in Aarle-Rixtel.
Aanvang �5.00 uur.
Als gastkoren treden ook voor u op het 
Meijels Mannenkoor uit Meijel en Ge-
mengde Zangvereniging Con Amore uit 
Someren.
Op zondag �5 december geeft Gemengd 
Koor De Klokkengieters een kerstcon-
cert in de kapel van de Zusters Fran-
ciscanessen in Veghel. Aanvang �5.00 
uur. Hetzelfde concert wordt gegeven op 
zondag 22 december in de Parochiekerk 
in Aarle-Rixtel. Aanvang �8.00 uur. Tradi-
tiegetrouw zal de hoogmis met kerstmis 
in de Parochiekerk in Aarle-Rixtel ook 
door Gemengd Koor De Klokkengieters 
worden verzorgd. Aanvang �0.00 uur.
Gemengd Koor De Klokkengieters kan 
nog steeds nieuwe leden gebruiken. Voelt 
u er iets voor om met ons mee te doen, 
dan bent u van harte welkom op onze re-
petitieavond op maandag van 20.00 uur 
tot 22.�5 uur. De repetities worden ge-
houden in Conferentiecentrum De Cou-
wenbergh, Dorpsstraat, Aarle-Rixtel. U 
bent van harte welkom.
Informatie kunt u inwinnen bij onze secre-
taris: 
Sabina Gijsbers-van Zantvliet, 0492-
382�70.

Klokje                                               
Te koop: honden en kattenvoer. div 
soorten en zeer goed. Vesters Agrarische 
Groothandel BV Torenakkerweg �, Aarle-
Rixtel Tel: mob: 0625035056
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Open repetitie:
maandag 16 september 

a.s. van 20.30 uur to 22.30 uur

Graag willen wij ons koor aan u voor-
stellen. Wij zijn: 
“Primavera”
‘Primavera’ betekent ‘lente’ en wordt vaak 
gebruikt als Spaanse meisjesnaam. Meer 
toepasselijk hadden de oprichters van het 
koor in �993 het niet kunnen bedenken. 
Bij de lente denkt iedereen ‘jong’, ‘fris’ en 
‘fruitig’ en dat is precies wat wij voelen als 
wij zingen. Het koor is in �993, alweer 20 
jaar geleden, opgericht en voortgekomen 
(als het ware een doorstart) uit een toen 
bestaand en ter ziele gegaan koor. Het 
koor heeft zich sinds de oprichting, met 
name de laatste tien jaar, ontwikkeld tot 
een bijzonder koor waar de leden niet al-
leen naartoe komen om te zingen, al blijft 
dat natuurlijk wel het belangrijkste, maar 
ook voor de gezelligheid en de sociale 
contacten. Muziek maakt iets bijzonders 
in mensen los. Een avond zingen is ook 
even ontsnappen aan de drukte, verplich-
tingen en hectiek en soms ook de sleur 
van alledag. Een avond zingen is ook 
een avond je hoofd leeg maken en ont-

spannen. 
Wij zingen a ca-
pella, dus zonder 
instrumentale be-
geleiding, in vier 
partijen, zonder 
bladmuziek (dus 
uit het hoofd) en 
daarbij wordt de 
laatste jaren ook 
steeds vaker het 
zingen onder-
steund door be-
weging (waarbij 
zo nu en dan ook 
een choreograaf 
wordt geraad-
pleegd) 
Primavera staat 

reeds jaren onder de bezielende begelei-
ding van dirigent Kees Manders. Op dit 
moment telt het koor 45 leden, verdeeld 
over de vier zogenaamde partijen, so-
pranen, alten (beiden vrouw) en tenoren 
en bassen (beiden man) 
Het repertoire is licht en bestaat uit volks-
liedjes, ballades, popsongs, evergreens 
en musicalliedjes, alles in verschillende 
talen. 
Primavera is een actief koor, treedt regel-
matig op en het gemiddelde koorlid is van 
middelbare leeftijd.
Ons motto: Zingen geeft energie, geeft 
plezier, verbindt en ontspant.
Misschien ben je van al het bovenstaande 
(a capella, vierstemmig, uit het hoofd en 
beweging) geschrokken. Dat is niet nodig. 
Je hoeft geen conservatorium te hebben 
gehad, zangles te hebben gevolgd of 
popster te zijn om gezellig bij ons koor 
te komen zingen. Ook als je geen noten 
kunt lezen is dat helemaal niet erg. 
Indien uw interesse is gewekt neemt u 
alstublieft contact op met Monique Ver-
stappen (0623347947) of kom naar een 
repetitieavond op maandag in de zaal van 
cafè de Koekoek, Dorpsstraat 49 in Lies-
hout van 20.30 tot 22.30 uur.
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Oosthoek
F I N A N C I E E L A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl
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Kees Snip en Margo van der 
Heijden Laarbeeks 

Golfkampioenen 2013
 

Afgelopen vrijdag vond het tiende Laar-
beeks Golfkampioenschap plaats. Een 
bijzonder zonnige en gezellige jubileum-
dag. Op Golfbaan Stippelberg werden 
Margo van der Heijden en Kees Snip 
Laarbeeks Golfkampioen. Beste speler 
van de dag bleek Toon van Berlo. De drie-
koppige organisatie nam afscheid, burge-
meester Hans Ubachs reikte de prijzen 
uit en stelde het nieuwe comité voor aan 
de ruim honderd aanwezige deelnemers 
en sponsoren. 
Winnaars
Margo van der Heijden (hcp �5.4) pakte 
met bruto 96, netto 75 slagen de titel. 
Met bruto 89, netto 7� slagen wist Kees 
Snip  (hcp �5.�) voor de neus van Jan 
Ankersmit (hcp �0.5), die met vier slagen 
minder maar netto � slag meer op de 
tweede plaats eindigde, de titel bij de 
heren weg te kapen. Germa van Dulmen 
(hcp �7) werd tweede met bruto �02, 
netto 80 slagen. 
Bij de handicaps 24 tot 36 won Mimi van 
Bree (hcp 3�.2) de eerste prijs met 35 
stablefordpunten, gevolgd door Elly Heijl 
(hcp 28.3), 32 punten. Bij de heren werd 

Tommy van de Leemputten 
(hcp 27) tweede met 43 
punten. Pieter Swinkels 
(hcp 30) behaalde met 
maar liefst twee punten 
meer de eerste plaats in 
deze categorie. 
Annemarie van Dommelen 
werd in de categorie 36+ 
wederom eerste; Chris-
tine Beukers volgde als 
tweede. Erik Lentjes, vorig 
jaar nog tweede, werd 
met een uitzonderlijk hoge 
score nummer een. Met 37 
punten eindigden Maarten 
van Bragt en Tiny van der 

Aa waarvan de laatste op basis van de 
laatst gespeelde zes holes uiteindelijk 
tweede werd.
Miriam Elzinga sloeg de longest drive 
bij de dames, Robert de Jong en Arno 
Vermeulen kregen het – heel bijzonder 
– voor elkaar exact dezelfde afstand te 
slaan. De neary’s:  Germa van Dulmen 
en Arie van Dommelen. Birdies scoorden 
Peggy Blankwater, Rina Huijbregts, Jan 
Ankersmit, Roderik van den Bogaard, 
Jan Swinkels, Patrick Beekmans, Joop 
Spek en Kees Snip. 
Nieuwe organisatiecomité Golfkampioen-
schappen 
Na tien jaar droegen Ineke en Frans Cop-
pens en Marijke Brouwers het organi-
satie-stokje over aan Peggy Blankwater, 
Erik van de Vrande en Jos Vogels. Dit 
enthousiaste drietal organiseert voortaan 
het Laarbeeks Golfkampioenschap. 
Symbolisch overhandigde burgemeester 
Ubachs de ‘Laarbeekvlag’ ─ al tien jaar 
op rij, alsof de golfbaan voor één dag 
‘Laarbeeks grondgebied’ is, wordt deze 
op de dag van het kampioenschap ge-
hesen en gestreken − aan de nieuwe or-
ganisatie die meteen van de gelegenheid 
gebruik maakte om het ‘oude’ comité te 
bedanken voor de afgelopen jaren. 



22

Soms vliegt de meikever wat verder, even 
uitwaaien over de grens zoals de Wein-
strasse in de Elzas met de schilderach-
tige dorpjes Riquewhir en Equisheim, 
ruim bezocht door Nederlanders en vast 
ook wel Aarlenaren. Betoverend wat 
een bloemenpracht en wat een  schone 
straatjes . Geen plukje onkruid of afval te 
zien. Eigenlijk kun je dat beter niet zien 
want dan steekt Aarle wel heel povertjes 
af, zeker wat bloemen betreft. Ik hoor 
steeds meer gemopper over rommel en 
vooral onkruid in perken en straten en de 
staat van onderhoud van ons dorpsgroen. 
Dat kan beter, veel beter. Toegegeven, 
er vliegen s ’nachts wel eens afrikaan-
tjes en andere bloemen door de lucht, 
de bloemperkjes worden daar natuurlijk 
niet mooier van. Ze kunnen het niet laten, 
onze vandaaltjes .Jammer. Gelukkig dat 
er dorpsgenoten ie intussen wat groen in 
hun buurt hebben geadopteerd, al was 
het alleen maar om te voorkomen dat 
de gemeente er de hakbijl of versnippe-
raar in zet. Een beetje vreemde gang van 
zaken maar vooruit. Zo blijft er tenminste 
nog wat fatsoenlijk groen in de buurt over. 
Langzaam maar zeker zie je verbetering 
op de bloemenakkers en -randen in het 
buitengebied. Vincent van Gogh zou nog 

niet direct zijn warmgelopen voor de zon-
nebloemen aan de Laarweg of Oliemolen, 
maar vooruit. Op Strijp heb ik me wel 
vergaapt aan een geweldig aanbod van 
bloemen en  onkruid op de ingezaaide 
velden. Onze vogelvrienden zullen er in 
de herfst wel van  gaan smullen, let maar 
eens op. En ze stonden er tussen, rode 
klaprozen, blauwe korenbloemen en reu-
zenkamille. Een fleurig plaatje. Massaal 
streken de houtduiven daarachter neer op 
gerst, spelt en wat haver. Die hebben hun 
buikje al dik, ver voordat de maaimachine 
langskwam. In het project brouwgerst in 
Laarbeek zit wel wat muziek, al zullen we 
er nog niet veel biertjes van drinken. Maar 
de plannen voor volgend jaar zijn groots. 
Elf agrariërs willen de schouders eronder 
zetten. Een keer iets anders dan mais. 
We zijn benieuwd. Ik schreef al eerder 
over de bloemenpracht bij de vijver op 
Strijp. En bloemen zorgen voor vlinders 
en wat dartelde daar de afgelopen weken 
allemaal rond. De vlinderfielen weten het. 
Het icarusblauwtje waarvan een mooie 
foto op de website van de Grote Klok 
staat, de luzernevlinder, het kommadik-
kopje en het geaderd witje. De koningin-
nepage wist begin augustus de weg te 
vinden naar een vlinderstruik in mijn tuin. 
Of je daar gelukkiger van wordt weet ik 
niet, maar Jan van Doren was wel blij dat 
er eentje in de Bimd in de volkstuinen aan 
kwam vliegen, dus ik ben niet de enige. 
En ze bleef de hele nacht rusten op een 
balk onder het afdak. Minder blij ben ik 
met de berichten over de Ruit. De stand-
punten worden duidelijker, de beslis-
singen vallen binnenkort, de meningen 
lopen uiteen, wie moet of kun je geloven. 
Beloften uit het verleden lijken te zijn ge-
schonden dus er zijn genoeg reden voor 
een stevig protest. Kabaal voor het kanaal 
is gisteren geweest, dus vandaag is het 
weer heel even stil rondom de Ruit. Stilte 
voor de storm, denk ik bij mezelf, want 
de strijdbijlen lijken definitief te zijn opge-
graven. De strijd tussen economische be-

De Meikever
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langen en de waarden van natuurschoon 
en vooral leefmilieu. Niet de makkelijkste 
beslissingen voor bestuurders. Ik wens 
ze veel wijsheid toe. Het bericht over de 
nieuwe appeltjes van Broos Biemans had 
JWP beter niet kunnen schrijven want in 
verre oorden schijnt een nieuw fruitvliegje 
massaal de koffers te hebben gepakt om 
af te reizen naar het beloofde land, de 
appelboomgaard van Europa, ons eigen 
Nederland. De Suzuki-fruitvlieg, zoals 
zijn troetelnaampje is, legt eitjes in rijpend 
fruit en dan gaan de larven aan het werk. 
Kunnen ze die krengen niet gewoon bij de 
grens tegenhouden.
De meikever.

Fietskijkdag op 14 september

LAARBEEK - De politie Gemert-Laarbeek 
organiseert op zaterdag �4 september 
20�3 de fietskijkdag. Fietsen die in Laar-
beek gevonden zijn of gestolen fietsen 
die bij de politie terecht zijn gekomen, 
worden bij de gemeentewerf in Lieshout 
bewaard. Mensen die hun fiets missen, 
kunnen komen kijken of hun verdwenen 
fiets daar bij staat. U kunt dan tussen 
�0.00 en �2.00 uur naar de gemeente-
werf Laarbeek aan de Stater 4 in Lieshout 
komen. U moet kunnen aantonen dat u 
de eigenaar van de fiets bent. Dit kan 
door middel van een aankoopbewijs, een 
reservesleutel of een gedetailleerde be-
schrijving van de kenmerken van de fiets. 
Het gaat deze keer om zo’n 25 fietsen. 

Sluiting Milieustraat

In verband met het Zo-festival is de mi-
lieustraat op De Stater 2 in Lieshout op 
zaterdag 2� september 20�3 gesloten. 

Vrijdag 20 september 20�3 is de milieus-
traat wel gewoon geopend, van �3.00 tot 
�7.00 uur. 
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Open Monumentendag:
Klokkengieterij open evenals 

klompenschuurtje

Zowel zaterdag �4 als zondag �5 sep-
tember kan men de befaamde klokken-
gieterij van Petit & Fritsen bezoeken. De 
Aarlese Klokkengieterij - rijksmonument 
en een van de oudste familiebedrijven 
van ons land - levert zowel  klokken als 
(digitaal gestuurde) carillons over de hele 
wereld, van Amerika tot aan Japan. Uniek 
is de met hout gestookte grote gietoven, 
de enige in zijn soort op de hele wereld. 
Maar ook de rest van de klokkengieterij is 
zeer interessant. 
Bij Grandcafé Stout aan de Dorpsstraat 
kan men vanaf ’s morgens �0 uur entree-
kaartjes krijgen en kan men van daaruit 
– via een uitgezette cultuurhistorische 
wandelroute  (met beschrijving) – de 
klokkengieterij en ook de prachtige klom-
penmakerij ( “het Klompenschuurtje”) van 
Nicole van Aarle bezoeken. Nicole, de 
enige vrouwelijke klompenmaker van ons 
land, laat zien wat je met een flinke dosis 
aan creativiteit aan klompen allerlei leuke 
vormen en kleuren kunt geven. Om �7.00 
uur is de klokkengieterij gesloten.
Op zaterdag kan men van �4.00 tot �8.00 
uur ook  kennis maken met het prach-
tige Smits-orgel (in �854 gebouwd) in de 
kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie.  
Het machtige instrument kan worden be-
keken, bespeeld en beluisterd. Rob Ras-
saerts, organist van de kerk, geeft tekst 
en uitleg en demonstreert de mogelijk-
heden en de eigenschappen van dit mo-
numentale instrument.
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OPROEP aan gebruikers van 45 
kilometer auto’s……….

We zien in het straatbeeld, ook in Laar-
beek, steeds meer 45 kilometer auto’s 
rijden. De verkoop van deze auto’s is fors 
gestegen, omdat de gebruikers ervan 
zeer tevreden zijn.
Speciaal voor de gebruikers van deze 
auto’s wil de werkgroep Veiligheid Laar-
beek ook in 20�3 een verkeersinforma-
tiebijeenkomst gaan organiseren. Tijdens 
deze bijeenkomst zal de politie van Laar-
beek uitgebreid informatie geven over het 
gebruik van deze auto’s in het verkeer.
Omdat de werkgroep niet weet hoeveel 
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MAATJES PROJECT 
ViERBINDEN

De grootste hobby van Karel is biljarten. 
Elke donderdagmiddag ging hij met een 
vaste groep mannen naar het Ontmoe-
tingscentrum om daar een paar uurtjes 
mee bezig te zijn.
Nu is Karel thuis. Hij zorgt voor zijn vrouw 
die niet meer alleen thuis kan zijn omdat 
ze ‘vergeetachtig’  wordt. Ze laat het 
gasfornuis aan staan en vergeet zelfs te 
eten. Karel heeft het zwaar. Hij vindt het 
moeilijk te zien dat zijn vrouw achteruit 
gaat en zoveel aandacht nodig heeft. Hij 
is er dan ook de hele dag mee bezig en 
komt er niet meer aan toe om iets voor 
zichzelf te ondernemen. Dit wordt hem te 
veel. Karel heeft aan de bel getrokken bij 
VIERBINDEN. De vrijwillige coordinator 
van het maatjesproject is bij hem op be-
zoek geweest en heeft hem voorgesteld 
een maatje voor zijn vrouw te zoeken.
Nu komt er elke donderdag middag een 
vrijwilligster op bezoek bij mevrouw. Zij 
doen wat zij beiden leuk vinden, name-
lijk naar muziek luisteren en haken. En 

coördinator Maatjesproject ViERBINDEN

Karel, die gaat er een paar uur-
tjes tussenuit. Even naar het 
Ontmoetingscentrum om te bil-
jarten. Door deze paar uurtjes 
‘vrijaf’ krijgt Karel  de kans om 
de dingen die hij leuk vindt te 
blijven doen. Dit levert hem weer 
energie op om voor zijn vrouw te 
blijven zorgen zolang dat kan.
Het Maatjesproject, gedragen 
door vrijwilligers en begeleid door 
ViERBINDEN is bedoeld voor 
mensen in kwetsbare situaties. 
Samen met een vrijwilliger, die 
als ‘maatje’ wil optrekken, gaan 
zij dingen ondernemen. Door de 
inzet van een maatje, kunnen 

mensen mee blijven doen. 
Een ‘maatjescontact’ wordt vaak aange-
gaan voor een langere periode met als 
belangrijk uitgangspunt dat beide partijen 
plezier hebben en samen ontspannende, 
alledaagse activiteiten ondernemen zoals: 
op stap gaan, sporten, naar de film, wan-
delen, spelletje doen of een hobby uitoe-
fenen.
Maatje nodig of maatje worden? Neem 
gerust contact op met ViERBINDEN 
maatjesproject, tel. nr. 0492 78290�
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45 km auto’s er in Laarbeek rijden en of er 
behoefte is aan zo’n bijeenkomst vraagt 
de werkgroep Veiligheid of mensen met 
een 45 km auto zich willen aanmelden.
Er zijn géén kosten aan deze bijeenkomst 
verbonden.
Als u deel wilt nemen, graag aanmelden 
vóór 30 september bij ViERBINDEN via 
telefoonnummer 0492-328803 of via e-
mailadres hbouwmans@vierbinden.nl 

De toekomst is onze zorg !

Dagelijks worden burgers geconfronteerd 
met verontrustende berichten in de media 
over bezuinigingen in ons land. Deze be-
richten roepen veel onzekerheid op bij 
ouderen, mensen met een beperking en 
andere gebruikers van de gezondheids- 
en welzijnsvoorzieningen.
De rijksoverheid is van plan veel taken op 
het gebied van de gezondheidszorg af te 
stoten naar de gemeenten. De gemeenten 
moeten de nieuwe taken met een forse 
vermindering van het beschikbare budget 
gaan uitvoeren. De gemeente Laarbeek 
is samen met de zes gemeenten in het 
Peelgebied bezig zich voor te bereiden 
op deze grote operatie. Ook de Stichting 
Seniorenraad Laarbeek en de Stichting 
Platform Gehandicaptenbeleid Laarbeek 
volgen de ontwikkelingen nauwgezet. 
 Samen hebben beide organisaties een 
plan gemaakt om voorbereid te zijn op de 
veranderingen die komen gaan. Een re-
giegroep is bezig om dit plan uit te werken 
en wil  in samenspraak met de inwoners 
van Laarbeek tot uitvoering komen van 
de verschillende thema’s die in het plan 
staan.
Hoe wil de regiegroep dit aanpakken?
In de vier kernen van Laarbeek worden in-
formatiebijeenkomsten gehouden waarbij 

de regiegroep zich zal presenteren en 
waar een presentatie wordt gegeven van 
de thema’s die voor de komende jaren 
van belang zijn voor de inwoners van 
Laarbeek en in het bijzonder voor de ou-
deren en mensen met een beperking.
Wat wil de regiegroep bereiken?
De regiegroep wil graag dat veel mensen 
naar de bijeenkomsten komen om mee 
te denken en mee te praten over de op 
stapel staande ingrijpende verande-
ringen. Ook wil de regiegroep graag dat 
mensen zich inschrijven voor een aantal 
werkgroepen om samen de onderwerpen 
uit te diepen. Men kan zich opgeven voor 
de volgende thema’s:
�. Inspraak en Participatie
2. Informatiebeleid
3. Vrije tijd
4. Huisvesting
5. Mobiliteit en Toegankelijkheid
6. Veiligheid
7. Gezondheid en Zorg
8. Vrijwilligerswerk en Arbeid
Tijdens de informatiebijeenkomsten zal 
dit verder worden uitgelegd. 
De regiegroep zal zorgen voor de nodige 
ondersteuning van deze werkgroepen.
Wanneer worden de informatiebijeenkom-
sten gehouden?
Op maandag 30 september in het Dorps-
huis in Lieshout; aanvang �9.30 u
Op dinsdag 8 oktober 20�3 in het Buurt-
huis in Mariahout; aanvang �3.30 u
Op woensdag �6 oktober  20�3 in De 
Dreef in Aarle-Rixtel; aanvang �9.30 u
Op donderdag 24 oktober 20�3 in het ont-
moetingscentrum in Beek en Donk; aan-
vang �3.30 u
Wilt u meepraten, meedenken en mee-
werken dan bent u van harte welkom op 
één van deze bijeenkomsten.
Laten we er samen voor zorgen dat Laar-
beek op de toekomst is voorbereid!
Voor meer informatie: e- mail; 
hbouwmans@vierbinden.nl 
tel: 0492-328803
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www.twanvanhout.nl
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Geslaagde open dag Scouting 
Aarle-Rixtel

Afgelopen zaterdag 3� augustus hebben 
wij het Scouting seizoen geopend met 
een supergeslaagde opendag. Onze 
eigen jeugdleden die de leeftijd hebben 
om naar een volgende groep te gaan, 
hebben dit op spectaculaire wijze gedaan. 
Ze zijn van een hoge, houten toren naar 
beneden gegaan, gezekerd door middel 
van een klimtuigje (abseilen). 
Verder hadden we een gezellige kermis 
waar iedereen uit het dorp van harte 
welkom was. We hebben deze middag 
dan ook veel nieuwe gezichten gezien. Er 
was een zweefmolen, gemaakt van hout 
en touw, je kon popcorn eten en zelf wa-
fels bakken op het kampvuur. Een aantal 
kinderen vond dit zo gezellig dat ze afge-
sproken hebben om te komen kijken op 
een groepsavond of Scouting iets voor 
hen is. 
Op deze middag zijn we ook gestart met 
de inschrijvingen voor onze nieuwe groep 
de Mini Scouts. Deze speltak is voor 
meisjes van 5 tot en met �0 jaar en voor 
jongens van 5 tot en met 7 jaar. Het is 
op dinsdagavond van �8.00 uur tot �9.30 
uur. We hebben al verschillende aanmel-

dingen, maar er is zeker nog 
plaats voor meer kinderen. Lijkt 
het je leuk om ook spannende 
en gezellige Scouting avon-
turen te beleven, dan ben je 
welkom om in september gratis 
mee te komen spelen. Kom 
naar de blokhut op dinsdag om 
�8.00 uur. Of neem contact op 
met Marie-Jose van Bakel als je 
eerst wat meer informatie wilt. 
06 – 23823262.
Ook bij alle andere groepen is 
nog plek. Kijk voor meer infor-

matie en foto’s op onze website www.
scoutingaarlerixtel.nl 
Graag tot ziens op de blokhut!

Oude gezegden

Bonen moeten dieper gezet worden 
zodat ze klokken horen luiden

Een vrouw zegt drie keer per dag de 
waarheid.
’s Morgens: ik ben niets waard
‘s Middags: pakken jullie maar, ik krijg 
het mijne wel
’s Avonds de hele dag gewerkt en niets 
opgeschoten

Er is maar ene goeie en die staat ach-
terin de kerk.

Waar veel gezongen wordt en weinig ge-
dronken daar moet je niet zijn

Voor in de kern is het warm, achter is het 
arm

Je kunt eerder zand aan elkaar knopen 
dan een vrouw veranderen

Voor een vlooi moet je je hele buik niet 
kapot krabben

D’n Teller.
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Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning 
samengaan

• Conferenties 
• Vergaderingen
• Trouwplechtigheden
• Feesten en recepties
• Diners
• Catering
• Condoleances
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Nieuws Paramedisch Centrum 
Laarbeek  

LOGOPEDIE

Gratis inloopspreekuur logopedie
Vanaf  �2 augustus 20�3 kunt u bij de 
logopedist in Paramedisch Centrum 
Laarbeek terecht voor een gratis inloop-
spreekuur. Dit spreekuur wordt gehouden 
op dinsdagmiddag van �3.30 u tot �4.00 
uur bij Bibi van der Heijden en op vrijdag-
middag van �7:00 uur tot �7:30 uur bij An-
nemarie Hordijk. 
Wat doet de logopedist?
De logopedist is een therapeut die u kan 
adviseren, begeleiden en behandelen  op 
het gebied van spraak, taal, stem, gehoor 
en slikken bij zowel kinderen als volwas-
senen.

Met welke vragen kunt u onder andere bij 
de logopedist terecht?
-  Mijn dochter is 2 jaar en praat nog niet. 
Moet ik me zorgen maken?
-  Ik verslik me regelmatig. Kan ik hier iets 
aan doen?
-  Na een week van veel praten ben ik 
hees. Hoe kan dat?
-  Ik kan mijn zoon verstaan en begrijpen  
maar de juffrouw kan dat niet. Is dat een 
probleem?
-  Na een beroerte kan ik niet meer goed 
op woorden komen. Hoe kan ik dit verbe-
teren?
-  Als mijn kind uit school komt, kan hij niet 
goed vertellen wat hij die dag heeft ge-
daan. Waar ligt dit aan?
-  Mijn kind komt niet uit haar woorden, ze 
herhaalt klanken en woorden. Wat kan ik 
hieraan doen?
-  Mijn kind  van 3 kan driftig worden als 
iemand hem niet begrijpt of niet verstaat. 
Wat is de oorzaak ?
-  Mijn kind zit in groep 2 en heeft nog veel 
moeite met rijmen, kleuren benoemen 
en de namen van de klasgenootjes ont-

houden. Kan de logopedist hier iets 
mee?
Het inloopspreekuur is dan een uitkomst, 
loop gewoon even binnen en stel uw 
vraag aan ons. Wij proberen u dan zo 
goed mogelijk te adviseren!
Bellen of  e-mailen mag uiteraard ook. (lo-
gopediepraktijkaarlerixtel@msn.com)
Wilt u direct een afspraak maken voor be-
handeling dan kunt u bellen naar 0492-
38�524.
Wij zien u graag op ons inloopspreekuur!
Bibi van der Heijden, Annemarie Hordijk

Dorpsondersteuner 
Aarle-Rixtel.

Vanaf �8 september a.s heeft de dorps-
ondersteuner woensdags spreekuur in 
de Zonnetij 87 . U kunt bij hem terecht 
met vragen over leefbaarheid, wonen, 
welzijn, zorg, preventie e.d. Maar u kunt 
ook een afspraak met hem maken. (zie 
onderstaand tel nummer en mailadres 
Berrie van den Waardenburg: Dorpson-
dersteuner Aarle-Rixtel en Mariahout,                                                    
Coördinator Buurtbemiddeling. Aan-
dachtsfunctionaris  Jeugd en Jongeren                                                                                            
Tel 0492-328805, 06-3�244726.
E mail bvdwaardenburg@vierbinden.nl

Dorpsservicepunt Aarle-Rixtel.

Het spreekuur van het dorpsservice-
punt Aarle-Rixtel is op maandag t/m 
donderdag van 9.30uur tot ��.00. uur in 
zonnetij nummer 87. U kunt daar terecht 
met vragen over de WMO en voor plastic 
zakken. U kunt de vrijwilligers van het 
dorpsservicepunt ook bereiken via 06-
47333735 of via de mail dsp-ar@vier-
binden.nl
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LD&S Leo’s Diensten & Service BV

Inclusief 6% BTW

Voor onderhoud CV-ketel

Interesse?
Bel dan vrijblijvend voor onderhoud en storingen
naar 0623361665 of mail naar info@leodiender.nl
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KLEDING EN 
SPEELGOEDBEURS

Woensdag 25 september
Cultureel centrum “DE RUCHTE” So-
meren Laan ten Roode 7�, gebruikte 
baby- kinder-  tienerkleding en speelgoed
Werkwijze:
Door middel van stickers je artikelen 
zelf prijzen en inleveren. Deze artikelen 
worden door de organisatie te koop aan-
geboden.  Opbrengst en overgebleven 
artikelen gaan retour eigenaar. Over de 
verkochte artikelen wordt �0% kosten in 
mindering gebracht.
Maandag �6 sept.. �8.30 – �9.30  ver-
koop van stickervellen  a € 1.- per vel, (25 
stickers)
Dinsdag �7 sept �5.00 – �6.00  verkoop 
van stickervellen,  op = op (werkwijze bij-
geleverd)
Dinsdag 24  sept. �9.00 -  20.30  inle-
veren 
Woensdag 25  sept. �4.30 – �6.00  
verkoop alleen kleding, �8.30 -  20.00  
verkoop kleding en speelgoed
Donderdag 26  sept �9.00 – 20.00  uitbe-
talen en ophalen  (niet verkochte artikelen 
kun je achterlaten, deze gaan naar een 
goed doel)
ARTIKELEN  SCHOON, HEEL EN BIJ-
DE-TIJD  en alleen WINTERKLEDING
Wij accepteren geen:
Dames- en herenkleding
Tassen, ceintuurs, schoenen (alleen was-
bare) sokken en mailots, ondergoed, 
shawls, petten grote babyartikelen zoals 
maxi cosy, kinderstoel etc.
Kindermeubilair, fietsen
Knuffels en decoratieartikelen.
Inlichtingen:  Mien   0493 494430  
Of: Ineleenders@hotmail.com
Vrijwilligersorganisatie ONIS

Tussen de 6 en 18 jaar? Kom 
badmintonnen!

Ben jij tussen de 6 en �8 jaar en zoek 
je een leuke hobby? Kom dan eens een 
kijkje nemen bij badmintonclub De Gan-
zeveer in Aarle-Rixtel!
Iedere donderdag hebben wij onze trai-
ningsavond. Deze avond hebben wij voor 
alle leeftijden een apart trainingspro-
gramma. Wij hebben geen wachtlijsten 
bij onze verenging. Dit houdt dus in dat je 
aanstaande donderdag al direct mee kunt 
doen! Iedereen is vrij om twee keer een 
proefles mee te doen. Het enige wat je 
nodig hebt, zijn gymkleren en –schoenen. 
Een tijdelijk badmintonracket krijg je van 
ons tijdens jouw proeflessen.
Badminton is een leuke sport om weke-
lijks te beoefenen. De basisonderdelen 
zul je erg snel onder de knie krijgen en 
van daaruit train je wekelijks om beter te 
worden. Naast trainingen volgen en wed-
strijden spelen, kun je bij onze club ook 
meedoen aan een hoop leuke andere ac-
tiviteiten, zoals pretpark uitjes en het jaar-
lijkse jeugdkamp!
Wil je een keer langskomen? Dan kan! Wij 
trainen op donderdagavond in het Mul-
tifunctioneel Centrum De Dreef in Aarle 
Rixtel. Neem gerust je broertje, zusje, 
vriendje of vriendinnetje mee – iedereen 
is welkom! Kinderen onder de �2 jaar zijn 
welkom om �9.00 uur. Ben jij tussen de 
�2 en �8 jaar dan start de training om 
20.00 uur. 
Heb je nog vragen? Laat het dan gerust 

weten! Bel Stephan Smits op 06-50 68 2� 
�5 of stuur een mailtje naar info@ganze-
veer.nl
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Gezins-/ Hart-S-fietstocht, 
zondag 29 september 2013

De Hartsticht afdeling Aarle-Rixtel heeft 
in samenwerking met TC Aan de Wielen 
weer een prachtige gezinsfietstocht uit-
gezet. Deelnamen daaraan is gratis en 
voor de kinderen hebben we een kleine 
versnapering. De start is om �0.00 uur 
vanaf het Kerkplein aan de Dorpsstraat. 
Het beloofd weer een mooie tocht te 
worden. We fietsen over veelal verharde 
binnenwegen.  Met mooie groene weiden, 
bos en schone uitzichten. Ook de dorpen 
en stad, waar we doorheen zullen gaan, 
zal u bevallen!  Uiteraard zullen we op 
een rustige plaats pauzeren, alwaar u 

Zondag �5 september staan onze Boc-
kenreyderstocht op de landelijke kalender 
van de NTFU. De rit naar de in de bos-
rijke omgeving gelegen herberg nabij 
Esbeek, kent twee varianten. De deelne-
mers kunnen kiezen tussen de �0� km. 
lange versie, waarvoor men kan starten 
tussen 08.30 en 09.00 uur of de ruim 80 
km. lange route welke wordt gefietst door 
de 25 km. groep, met vertrek om 09.00 
uur. Inschrijven en vertrekken kan men 
bij café de Vrienden tegenover de kerk in 
Aarle-Rixtel. Degenen die de langste tocht 
in groepsverband en onder ADW-begelei-
ding willen fietsen, kunnen aansluiten bij 
de groepen die om 08.35 en om 08.40 uur 
op de pedalen gaan. Meer informatie is te 
krijgen bij Theo Sterken tel. 38�680 of te 
vinden op www.aandewielen.nl.

tegen een kleine vergoeding wat kunt ge-
bruiken.
Wij hopen met jullie op een prachtige zon-
nige fietsdag.
Heeft u nog vragen neem dan kontakt op 
met:
Toon Vogels, 0492-382608 en /of Martien 
v.d. Heuvel, 0492-382673.
  
Veel fietsplezier

Nieuws van 
De Grote klok

Zoals bekend heeft de stichting Klankbord 
Aarle-Rixtel een eigen website : www.de-
groteklok.nl    Veel mensen hebben de 
weg naar deze site al weten te vinden.  
Op deze site vindt men uitgebreide infor-
matie over alles wat er in Aarle-Rixtel te 
doen en te beleven valt.
Naast de agenda, nieuwtjes, fotoalbums  
en toeristische informatie, zijn vooral de 
talloze actuele items bijzonder in trek. 
Ook de achtergrondverhaaltjes over na-
tuur en historie met prachtige foto’s  zijn 
de moeite van het bekijken waard. Be-
halve het beheer van de website zet de 
stichting Klankbord zich ook in voor de 
leefbaarheid van Aarle-Rixtel  en omge-
ving. Zo is de stichting ook aan het pro-
cederen tegen de aanleg van de bekende 
Ruit. Hiermee wil de stichting voorkomen 
dat een van de belangrijkste natuur- en 
recreatiegebieden van onze regio ten 
onder gaat aan onnodige infrastructuur 
en dat de leefbaarheid in Aarle-Rixtel  en 
omgeving ernstig wordt aangetast. On-
langs nog heeft onze voorzitter het woord 
gevoerd tijdens de raadsvergadering over 
de Ruit.
Voor meer info: zie www.degroteklok.nl 
H. van Beek 
voorzitter Stichting Klankbord
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Woensdag 25 september 

Feestmiddag! 
 

Van 14.00-16.00 uur 
De Duivenakker 76b 

 
Voor alle kinderen (0-4 jaar)  

met hun ouders uit Aarle-Rixtel 
 

 
Met:  
 
 Clown Pietje met muziek en figuurballonnen 
 Zelf cake versieren 
 Springkussen 
 En nog heel veel leuke spelletjes 

 
 
 

PSZ 
De  

Rakkertjes 

Graag tot ziens 
 

De pedagogisch                          
medewerkers 
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Alle kinderen 
GRATIS muziekles

Harmonie De Goede Hoop start met 
een prachtig scholenproject op alle 
drie de Aarle-Rixtelse basisscholen: 
Muziek=COOL. Dit project is erop gericht 
dat alle kinderen de kans krijgen om te ont-
dekken hoe leuk het is om samen muziek 
te maken. De harmonie heeft hiervoor een 
subsidieaanvraag gedaan bij het Oranje-
fonds, in het kader van “Kinderen maken 
muziek” waarvoor Koningin Maxima zich 
speciaal heeft ingezet. Landelijk gezien 
zijn er 30 aanvragen gehonoreerd en ons 
Muziek=COOLprogramma is er daar één 
van.
Het project houdt in dat in alle groepen 
5 Algemene Muzikale Vorming wordt 
gegeven. Deze lessen beginnen na de 
herfstvakantie en worden elke week ge-
geven door Dirk Verhoeven. De inhoud 
van de lessen is vergelijkbaar met het 
Muziek=COOL programma dat al twee 
keer eerder op de scholen heeft gedraaid, 
maar is wel veel uitgebreider omdat we 
nu veel meer lessen mogen vullen.
Daarnaast gaan we in de groepen 6 en 
7 (en volgend jaar ook in groep 8) écht 
muziek maken! In elke klas wordt een 
compleet orkest gevormd. Alle leerlingen 
krijgen een écht instrument ter beschikking 
dat ze ook mee naar huis mogen nemen, 
zodat ze thuis kunnen oefenen. Er wordt 
bij de verdeling van de instrumenten zo-
veel mogelijk rekening gehouden met de 
voorkeur van de kinderen. Verder mogen 
ze allemaal gebruik maken van een les-
boek en een muziekstandaard. Elke week 
op een vast tijdstip komt Dirk Verhoeven in 
de klas voor het geven van een orkestles. 
De nadruk ligt daarbij op het samen mu-
siceren met allerlei verschillende instru-

menten. Daarnaast krijgen de kinderen  
buiten schooltijd elke week een gratis 
instrumentenles waar de nadruk ligt op 
het leren beheersen van het instrument. 
Dit gebeurt in groepjes van gelijke instru-
menten bijvoorbeeld alleen trompetten of 
alleen klarinetten. Deze instrumentlessen 
worden gegeven door zeer ervaren muzi-
kanten van onze vereniging die daarvoor 
een speciale coachingscursus volgen.
Belangrijk onderdeel van het project is 
verder de optredens en concerten die 
we gaan geven. We gaan dit schooljaar 
zeker 4 keer een concert plannen om te 
laten horen hoe het gaat. Niet alleen op 
school, maar ook in het dorp.
Hierover zullen we u zeker op de hoogte 
houden.

=
mUzieK

cOOL

Hebt u de plantenbakjes zien hangen,
in onze winkelstraat?
Ik in eerste instantie niet,
maar mijn vrouw zei,
je moet eens gaan kijken,
ik weet zeker dat je verschiet.
Dus ik op de fiets
en zag eerst nog niets,
wat op verfraaiing moest lijken.
Wat hoger in een lantaarnpaal,
zag ik uiteindelijk een klein bakje,
met wat plantjes erin,
van mij krijgt het geen hoge punten,
nee, een dikke min.
Publiekstrekkers zullen ze niet worden!
 
RD

Klokje                                               
Jong – LEREN. 
Huiswerkbegeleiding voor leerlingen in 
de onderbouw HAVO/VWO en coaching 
hoogbegaafden. Louise de Jong, Lies-
houtseweg 83, A-R, 0492 382668. www.
jong-leren.com
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STOERE KINDERBRILLEN 
IN STIPHOUT

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout  

 Tel.:(0492)386078  |  ‘s maandags gesloten

Restaurantavond 
Zonnetij Aarle-Rixtel

De volgende restaurantavond in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij in Aarle-
Rixtel is op �7 september a.s.
Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf �7.30 uur en het diner 
wordt geserveerd om �8.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag �2 september 
�5.00 uur. Aanmelden moet u doen via 
het secretariaat van ViERBINDEN 0492-
328800 of via een email naar stichting@
vierbinden.nl . 
De gezamenlijke dineravonden vinden ie-
dere �4 dagen plaats en worden steeds 
bekend gemaakt in dit blad.
Voor �7 september a.s. staat een vissala-
debuffet op het programma
t menu bestaat uit:
Zalmsalade, gevulde eitjes, gevulde to-

maatjes,
gerookte forel en makreel, 

Noorse garnalen
Koude sausjes.

In beslag gebakken vis – Lekkerbekje
Aardappelgratin
Rauwkostsalade

 kruidenboter
Mousse van bessen met slagroom

Dit alles weer voor de leuke prijs.
Graag tot ziens op �7 september a.s.

Jeu de Boulesclub 
Dû Tie Ut

Jeu de Boulesclub Dû Tie Ut is dringend 
op zoek naar nieuwe leden.
Wie zich vóór �5 september a.s. aanmeldt 
mag gratis deelnemen aan de viering van 
het
�5-jarig bestaan van onze gezellige club.
Boulen is een fijne sport, lekker bewegen 
in de buitenlucht in een prachtige omge-
ving.
Aanmelden kan bij:
Ria Bekkers, tel. 382359 of bij Cor. V.d. 
Berk tel. 383669
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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 don-
derdag van de maand.
Op donderdag �9 september komen onze 
vogels aan de beurt. Hiervoor hebben wij 
Anton Verhoeven uitgenodigd. Anton staat 
bij ons bekend als echte  “vogelman”, en 
kan hier interessante verhalen over ver-
tellen.
Deze keer heeft hij als onderwerp Na-
tuurontwikkelingen in het buitengebied 
van Laarbeek. Hij licht hierin toe hoe het 
komt dat de boerenlandvogels in 30 jaar 
tijd zijn gehalveerd en wat de oorzaken 
zijn van de achteruitgang van de natuur 
in het buitengebied. Hoe kunnen we de 
achteruitgang stoppen? Welke maat-
regelen moeten er worden genomen. 
Voor het verbeteren van de biodiversiteit 
in het agrarisch landschap is medewer-
king nodig van verschillende instanties, 
zoals de agrarische gemeente en water-

7de Weekend van het Varken: 
14 en 15 september

‘De varkens? 
Die hebben u al lang gezien’

Zaterdag �4 en zondag �5 september is 
het Weekend van het Varken. Dan kan 
iedereen bij 39 varkensbedrijven in heel 
Nederland varkens komen kijken, zelf 
ontdekken hoe varkens leven en hoe de 
varkenshouder hen dagelijks verzorgt. 
En let op: als u door de stalramen kijkt, 
hebben de varkens u al lang gezien. Ze 
houden alles in de gaten.
Wat eten varkens, hoeveel biggetjes krijgt 
een varken en wat doen ze de hele dag? 
Bezoekers kunnen deze vragen stellen 
aan de varkenshouders. Want tijdens het 
Weekend van het Varken wordt het werk 
op de boerderij even op een lager pitje 
gezet.
Grote diversiteit bedrijven
De stichting Varkens in Zicht organiseert 
voor de zevende keer het Weekend van 
het Varken. Hiermee wordt de moderne 
varkenshouderij voor iedereen toeganke-
lijk en inzichtelijk gemaakt. Elk jaar komen 
er meer bezoekers. Vorig jaar trok het 
educatieve gratis uitje meer dan 37.000 
bezoekers. Dit jaar zijn er weer meer var-
kensbedrijven verspreid over Nederland 
die hun deuren en ramen openstellen.
De bedrijven zijn zeer divers. Zo ver-
schillen de varkens qua kleur (roze of ro-
zebont). Of leven de varkens op het ene 
bedrijf in één grote groep in het stro en 
op het andere bedrijf in kleinere groepjes 
met voor elk varken een eigen ligplek. 
Kijk voor een bedrijf in de buurt op www.
stapindestal.nl.

Het hele jaar door varkens kijken
Naast het Weekend van het Varken is er 
een groeiend aantal varkensstallen voor-
zien van speciale zichtruimtes. Op 25 
bedrijven kan iedereen het hele jaar door 
gratis en zonder afspraak komen kijken. 
Diverse diergroepen zijn te zien; biggen, 
vleesvarkens en zeugen. De adressen 
en openingstijden van deze zichtstallen 
vindt u op www.stapindestal.nl
Word vriend van een van de zichtstallen
Als vriend steunt u met een donatie van € 
�5,- per jaar een van de zichtbedrijf. Het 
geld is bedoeld voor het onderhoud van 
de zichtruimtes op het varkensbedrijf. 
Je krijgt er als vriend ook iets voor terug 
zoals een persoonlijke uitnodiging voor 
het Weekend van het Varken, regelmatig 
boerderijnieuws en een varkensknuffel. 
Meer informatie is te vinden op www.sta-
pindestal.nl.
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Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

schappen enz. enz. 
Het agrarisch landschap wordt al vele 
jaren uitgekleed, het is de hoogste tijd om 
dit weer wat aan te kleden!
Voor onze vogels geldt: “Je mist ze pas 
als je ze niet meer ziet of hoort”.
Is je interesse gewekt?  Je bent welkom 
ook als je geen lid bent in ons club ge-
bouw “De Bimd” Aan de Beekseweg te 
Aarle Rixtel . De lezing begint om 20.00 
uur en is gratis

 
Schilderen met acrylverf in Atelier 
Overhorst. In september starten weer de 
lessen voor de jeugd van 7-�2 jaar op za-
terdagmorgen en de lessen voor volwas-
senen op donderdagavond. De lessen zijn 
om de veertien dagen. Je kunt gebruik 
maken van een gratis proefles. Informatie 
www.atelier-overhorst.nl 

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.

Klokje                                               

Klokje                                               

Inleveren kopij
Artikelen, Adverten-
ties, dankbetuigingen 
en klokjes (duidelijk 
leesbaar) tot uiterlijk 
dinsdagavond voor het 
verschijnen van het vol-
gende nummer op adres: Kerkstraat 39, 
Aarle-Rixtel. 
Of
gemeenschapsblad@hotmail.com
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :�3.30-�8.00 uur

za: 09.00-�6.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-38�383
mobiel 06-5��624�9

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 06�3�88��7
www.mell.nl



4�

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Zin in een kledingparty?

In huiselijke sfeer op je gemak shoppen.
Dit kan op afspraak aan Laag Strijp 20
Eens per 2 weken zal er bij genoeg animo de 
gelegenheid zijn 
om dicht bij huis leuke betaalbare kleding te kopen.

interesse? 
meld je aan via kidskledingparty@gmail.com

we verkopen de volgende merken:
Lief!      Noppies    Babyface
Name it    Funky XS      I do

Baby- en kinderkleding

Kledingparty op afspraak bij 
Kids Fashion Factory

 
ik zal me even voorstellen, mijn naam is 
Jacqueline Driessen, per 24 augustus ben 
ik samen met mijn man en zoon verhuisd 
naar Aarle Rixtel.
Het viel me op dat er zowel in Aarle Rixtel 
als in Beek en Donk geen kinderkleding-
winkel is. 
Het is niet altijd fijn om met je kind(eren) 
ver te moeten reizen, dit kost tijd en ze 
hebben ook niet altijd zin of andere 
plannen.
Vandaar mijn idee om aan huis eens in de 
2 weken een kledingparty te organiseren.
In 2008 ben ik begonnen met een web-
site en sinds juni 2009 heb ik een kleding-
winkel in Budel, waar ik in 20�� in een 
groter winkelpand ben getrokken.
 

Goed advies en goede service staan 
voorop, daarnaast let ik ook op kwaliteit 
en prijs als ik inkopen ga doen.
 
Mijn tip is altijd als je een kind niet mee 
kan nemen, neem dan een kledingstuk 
mee dat goed past als vergelijkingsmate-
riaal.
 
Heb je zin om eens een afspraak te maken, 
dat kan via kidskledingparty@gmail.com , 
vermeld bij opgave welke maten en of het 
om jongens/meisjeskleding gaat.
Bij voldoende aanmeldingen (min. 6 
mensen) neem ik op maandag de kleding 
uit mijn winkel mee in de maten die men 
aangeeft.
Tevens is het mogelijk om je aankopen te 
pinnen.
 
Hopelijk tot snel
 Jacqueline
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2 september Geslaagd
Het trieste weer, dat in augustus vele 
enthousiaste zwemliefhebbers de moed 
bijna deed verliezen, heeft zaterdag niet 
kunnen beletten dat ongeveer 2�0 scho-
lieren uit Beek en Donk en omgeving 
in het frisse water ( �6 graden) van het 
zwembad “De Koppelen” doken om hun 
zwemvaardigheidsproef  af te leggen. 
Een tachtigtal kandidaten vond het water 
te koud en kwam niet opdagen. De ge-
slaagden uit Aarle-Rixtel zijn: Diploma I 
: St. Jozefschool H. v.d. Putten, J. Smul-
ders, P. Verhallen en J. Vogels. Mari-
aschool J. Biemans, M. Pennings, L. 
Swanen, W. Wich, J. van Weert, M. van 
Baal, R. van Berne, J. van Duijnhoven en 
A. Pennings. Diploma II: St. Jozefschool 
A. v. Duijnhoven en A. van Lith. Maria-
school N. van Rijn.

2 september Tweemaal brand in Aarle-
Rixtel
Bijna gelijkertijd uitgebroken.
De brandweer van Aarle-Rixtel heeft 
zondag middag handen vol werk gehad: 
bijna tegelijkertijd braken twee branden 
uit. Omstreeks half zes werd een brand in 
de landbouwschuur van de heer W. van 
der Heyden in de Dorpsstraat gemeld. Of-
schoon de sirene buiten werking was, kon 
de brandweer snel ter plaatse zijn. Aange-
zien van de schuur niets meer te redden 
viel, besteedde de brandweer speciale 
aandacht aan de omliggende percelen, 
waarvan dat van slager Swinkels reeds 
door vuur bleek aangetast. Door hard 
werken kon de brandweer de schade be-
perken tot de dakgoot en een raamkozijn. 
De schuur, waarin landbouwwerktuigen 
waren onder gebracht, ging geheel ver-
loren. De heer v.d. Heyden wist nog één 
landbouwwagen en wat gereedschap in 
veiligheid te brengen. Terwijl de brand-

weer in de Dorpsstraat volop in actie was, 
werd opnieuw alarm geslagen voor een 
brand in de friteszaak van de heer H. van 
der Putten aan de Lieshoutseweg. De 
brandweer kon hier niets meer redden. De 
gehele zaak met inventaris ging verloren. 
Omtrent de oorzaak van beide branden 
tast men nog in het duister.

4 september Bedevaart
De plaatselijke KAV zal aanstaande 
zondag ter Bedevaart gaan naar Wittem. 
Vertrek is ’s morgens om zeven uur vanaf 
het Kouwenbergplein. Te Wittem zal 
worden deelgenomen aan de hoogmis 
in de voormiddag. Na de middag zal een 
plechtige buiten processie worden ge-
houden, waaraan eveneens zal worden 
deelgenomen. In één der bussen zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Men kan zich nog op-
geven bij mevrouw Sanders – Schepers, 
Bosscheweg. 

7 september M.A.S. in Aarle-Rixtel 
wordt streekschool
Gisteren avond kwam het dagelijks be-
stuur van de Mater Amabilis School in de 
pastorie bijeen Voorzitter dr. Tersmette 
heette de nieuwe leidster mejuffrouw D. 
v. Zeeland welkom. Zij volgt mejuffrouw 
v. Zoggel op, die zes jaar op voortreffe-
lijke wijze het leidsterschap heeft waar-
genomen en wegens haar huwelijk de 
school heeft verlaten. Ook waren aan-
wezig de nieuwe leden van het dagelijks 
bestuur; te weten: de dames van den 
Heuvel uit Lieshout, van der Meulen uit 
Mariahout en Coolen uit Beek en Donk. 
Met dr. Tersmette als voorzitter en de heer 
L. J. van de Graef, secretaris en de heer 
G. Ebben, penningmeester en geestelijk 
adviseur, Pastoor van den Berk, zullen zij 
het dagelijks bestuur vormen. Aangezien 
de school bezocht wordt door leerlingen 
uit Lieshout, Mariahout, Beek en Donk en 
Aarle-Rixtel, werd besloten de naam van 
de school te wijzigen in “Streek – MAS”.
HELMONDSE COURANT september 1963
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