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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:   7-�0  /  2�-�0  /  4-��  /  �8-��  /  9-�2  /  23-�2  /  �3-0�-20�4
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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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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Zaterdag 28 september 
�8.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
  Toon Geerts     (par.)
  Voor het welslagen van een operatie
  Tot welzijn van de parochie
Zondag 29 september – 26e  Zondag door het jaar  
�0.00 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
  Overleden ouders Willy en Martina Aarts  (verj. vader/par.) 
  Bernard van den Elsen
  Overleden ouders Martens – Brouwers en Frans Martens
  Toon van Dijk
  Pieter Wijnker
  Overleden familie Smeenk en Croese
Woensdag 2 oktober
�9.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
 
 
Week van zaterdag  5 oktober t/m vrijdag  11 oktober

zaterdag  5 oktober
�8.30 uur Kerk – Eucharistieviering –  Dameskoor
  Riek en Piet van de Ven – Hoeks   
  Tonia van de Pas – Janssens   (verj.)
  Tot welzijn van de parochie
Zondag 6 oktober –  27e Zondag door het jaar
�0.00 uur Kerk – Eucharistieviering –  de Cantorij
  Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
  Hanneke van Berlo    (m.g.)
  Tonia van Dijk     (verj. fund.)
  Sien Nooijen     (fund.) 
  Overleden ouders v. d. Graef – Fleskens  
  Overleden ouders Verbakel – van Lieshout
  Marinus van den Heuvel
  Martien van der Linden  
  Frans en Marieke Raijmakers – Donkers
  Overleden ouders v. d. Heuvel – Jansen
  Hans van den Heuvel    (par.)
  Wim van Seggelen    (j. get.)  
�5.00 uur Kerk - Najaarsconcert gemengd koor de Klokkengieters
Woensdag 9 oktober
�9.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag �� oktober
�4.00 uur Kapel – Huwelijksviering  Rob van Bommel en Iris Kusters  

Week van zaterdag  28 september t/m vrijdag  4 oktober
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Overleden
Janus van de Linden, Broekelingstraat.  Hij was 77 jaar.

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

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

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.nltelefoon: 0492-46�324

D a n k b e t u i g i n g

Voor uw belangstelling en medeleven, zowel persoonlijk 
als schriftelijk, ons betoond bij het overlijden van ons 
mam, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

    Nelly Schepers- Gerse

zeggen wij u hartelijk dank.
Het heeft ons goed gedaan dat zo velen met ons hebben meegeleefd. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Aarle-Rixtel, september 20�3
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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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D a n k b e t u i g i n g

Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de 
vele kaarten, bezoekjes en steun die wij mochten 
ontvangen tijdens de ziekte en het overlijden 
van mijn man, vader en opa

 

Onze speciale dank aan dokter Engels en het personeel van de Zorg-
boog voor de geweldige verzorging. Tevens dank aan pastor Engels. 
Het was voor ons een grote troost.

Dora Geerts- van den Elsen.
Kinderen, kleinkinderen

Kouwenbergs kerkje presenteert unieke 
documentaire:

Het Slot van de Spiritijnen’

Zondag 29 september wordt in het Kou-
wenbergs kerkje te Aarle-Rixtel een 
unieke documentaire getoond.
Wat speelde zich achter de muren van 
kasteel Gemert af in het jaar voordat de 
Spiritijnen verhuisden? Nelleke Dinnissen 
en Paul van Laere volgden een jaar lang 
de Spiritijnen (paters van de H. Geest) in 
Gemert en voerden talloze gesprekken 
met hen. Het leverde �36 uur film op, 
waaruit een film van 85 minuten gedestil-
leerd werd. De film toont hoe de paters 
en broeders van de H. Geest in het leven 
staan, wat hen beweegt en heeft gemoti-
veerd. De film laat van de paters en broe-

ders persoonlijke ontboezemingen zien: 
openhartig, hartverwarmend, aangrijpend 
en diepmenselijk. Leken, ook niet - ker-
kelijken, zullen bij het zien van een sterk 
genuanceerd beeld krijgen van het leven 
van ( individuele) paters en broeders , 
maar ook van hen die later een andere 
keuze maakten.
Kortom, een fascinerende documentaire 
die u niet mag missen.
De film toont ook veel vieringen: naast 
‘gewone’ vieringen, uitvaarten, jubilea, 
een Aswoensdagviering, maar ook hoe in 
het kasteel werd stil gestaan bij de jaar-
wisseling.
De film kreeg als titel ‘Het Slot van de 
Spiritijnen’, waarbij het woord ‘slot’ niet al-
leen verwijst naar het kasteel, maar ook 
naar de eindfase. Aan het begin van de 
film wordt de poort, die naar het kasteel 
leidt geopend en aan het eind wordt deze 
gesloten. Bijna honderd jaar was het kas-
teel de thuishaven voor diverse genera-
ties van missionarissen en nu zij de vol-
tooiing van hun leven naderen, werden  
zij gedwongen om te vertrekken.
De film start om 20.00 uur. De entree be-
draagt 3 euro. Kaartjes zijn ook van te 
voren te bestellen via 0492 38�85�
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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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€ 2383,66 VOOR 
KANKERBESTRIJDING

De collecte voor het KWF kankerbestrij-
ding in Aarle-Rixtel heeft € 2383,66 op-
gebracht. Wie de collectant heeft gemist 
kan alsnog een gift overmaken op rek.
nr. 54.40.54.040 ten name van het KWF 
kankerbestrijding, onder vermelding van 
‘gift’.
De KWF-afdeling Aarle-Rixtel dankt ie-
dereen voor zijn of haar bijdrage aan de 
collecte. Speciale dank gaat uit naar de 
collectanten die zich ook dit jaar weer 
geheel belangeloos hebben ingezet voor 
dit goede doel. Dit jaar ontvangen 7 col-
lectanten bloemen en een speld voor hun 
inzet als collectant voor het KWF. �2 ½ 
jaar;  Willy van Bokhoven, Marijke Leen-
ders, Elly Michels, Ria van Ras en Annie 
Swinkels, 25 jaar; Arna Driessen en Tonny 
Tabor.
Tevens willen wij laten weten dat wij per 
3� oktober 20�3 stoppen als coördinator 
voor het KWF kankerbestrijding in Aarle-
Rixtel. Wij willen alle collectanten heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens 
de collectes van de afgelopen �7 jaren.
Als iemand interesse heeft om de coör-
dinatie voort te zetten, kan hij/zij contact 
opnemen met Jeanne Beekmans, tel. 
0492 38 24 56 of de regiocoördinator 
Dave Snellen, 06 3� 63 �5 04.
Met vriendelijke groet,
Jeanne en Kees Beekmans

Jeugd 
Sint Margaretha Gilde 

Brabants kampioen 2013. 

Tijdens de Noord-Brabantse federatie-
wedstrijden in Leende op �5 september 
jl is het ‘rode’ Sint Margaretha Gilde weer 
goed voor de dag gekomen. Onder toe-
ziend oog van het federatie bestuur van 
Noord-Brabantse Schuttersgilden, waar 
ook onze eigen gildebroeder Henk de 
Hair bij was als afgevaardigde van Kring 
Peelland, zagen zij bij het onderdeel 
groepstrommen Jeugd mede onder grote 
belangstelling van de ouders, opa’s en 
oma’s en gildebroeders en gildezusters 
Daan Kersten, Jeroen van Rixtel, Teun 
van Wetten en Tim van Stiphout Brabants 
kampioen 20�3 worden met �72 punten. 
Ook zeer verdienstelijk was er de 2e prijs 
voor het groepstrommen in de hoogste 
klasse A, die Teun Heinsbergen, Ronald 
de Jong, Miko van de Ven en Ed Vincent 
in de wacht sleepten met �45 punten en 
mogen zich reserve-Brabantskampioen 
noemen. Tenslotte werd Ed Vincent met 
het trommen in de Uitmuntend-Klasse re-
serve-Brabants kampioen in de U-klasse 
met 83 punten wat een mooie 2e prijs op-

leverde. Het is een mooie dag geweest 
waarop het Sint Margarethagilde Aarle-
Rixtel toch mooi op de kaart heeft gezet. 
Een puike prestatie dat is het zeker! Met 
name voor de jeugd die nog maar net � 
jaar bezig is. Het bestuur van het Sint 
Margaretha Gilde wil de prijswinnaars bij 
deze van harte feliciteren!

Brabantse kampioenen 2013: Voorste rij 
van links naar Rechts Teun van Wetten, Tim 
van Stiphout. Achterste rij van links naar 
rechts Daan Kersten, Jeroen van Rixtel.
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Spreekuur Dorpsondersteuner 

en Dorpsservicepunt 
Aarle-Rixtel.

Vanaf �8 september heeft de dorpsonder-
steuner van Aarle-Rixtel, Berrie van de 
Waardenburg, op woensdag spreekuur in 
Zonnetij 87 van �0.00 uur tot ��.00 uur. 
U kunt bij hem terecht met al uw vragen 
over leefbaarheid, wonen, welzijn, zorg 
en preventie. Liever een ander tijdstip of 
locatie? Neem contact op met Berrie via 
tel. nr. 0492-328805, 06-3�244726 of  e-
mailadres  
bvdwaardenburg@vierbinden.nl       
De spreekuren van het dorpsservicepunt 
Aarle-Rixtel zijn op maandag t/m don-
derdag van 9.30 uur tot ��.00 uur in Zon-
netij 87. U kunt daar terecht met vragen 
over de WMO en voor plastic zakken. U 
kunt de vrijwilligers van het dorpsservice-
punt ook bereiken via 06-47333735 of e-
mailadres dsp-ar@vierbinden.nl 

Adembevrijding info avond:

Woensdag 2 Oktober organiseert Erik 
van Tilburg van Studio Purana een infor-
matieve avond in het kader van Adembe-
vrijding.
Wil je weten wat je eigen Adem voor jou 
kan betekenen en hoe je je Adempa-
troon kunt verbeteren, hoe je positiever in 
de stroom van het leven kunt komen te 
staan? meld je dan aan via
info@studiopurana.nl   
Deelname kost 5 euro
Op zondag 27  Oktober tijdens de NATI-
ONALE DAG VAN DE STILTE kun je bij 
Studio Purana aan de Havenweg 2 deel-
nemen aan de maandelijkse Stiltedag. 
Deze dag inclusief lunch duurt van �0.00-
�6.00 uur Voor meer info of aanmeldingen 
kun je bellen met: 06 542 80� 64

Restaurantavond Zonnetij 
Aarle-Rixtel

In samenwerking met Savant culinair 
organiseert ViERBINDEN dinsdag � ok-
tober a.s. al weer de tiende restauranta-
vond in de ontmoetingsruimte van Zon-
netij. Iedereen is van harte welkom vanaf 
�7.30 uur.Het diner wordt geserveerd om 
�8.00 uur De gezamenlijke dineravonden 
vinden iedere �4 dagen plaats en worden 
steeds bekend gemaakt in dit blad.
Voor � oktober a.s. staat er een herfst-
menu op het programma:

Erwtensoep met roggebrood en spek
Hutspot, boerenkool en zuurkool-

stamppot met rookworstjes, speklapjes 
en gehaktballetjes

Vleesjus
Rijstepap met pruimen

Dit alles weer voor een leuke prijs. In-
schrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 26 september 
�5.00 uur. U kunt dit doen via het secre-
tariaat van ViERBINDEN 0492-328800 of 
via een mail naar stichting@vierbinden.nl  
Graag tot ziens op � oktober a.s.

ViERBINDEN MANTELZORG-
CAFÉ 26 september

Mantelzorger zijn, daarvoor kiest u niet. 
Dat wordt u bijvoorbeeld als uw partner, 
buurman, oma of kind zorg nodig heeft 
en u (een deel van) die zorg op u neemt. 
ViERBINDEN mantelzorgondersteuning 
organiseert elke vierde donderdag van 
de maand een mantelzorgcafé voor alle 
mantelzorgers in Laarbeek. Zo bent u er 
even ‘uit’ en kunt u contact maken met 
andere mantelzorgers. Op donderdag 26 
september gaan we creatief aan de slag. 
U bent van harte welkom van �0.00 tot 
��.30 uur in het ontmoetingscentrum in 
Beek en Donk.
Aanmelden of meer informatie? Neem ge-
rust contact op via telefoonnummer 0492-
78290� (Ma en Do van 9.00 – �7.00),  
0492-464289  (Ma. Wo en Vr van 9.00 
– �0.30) of e-mailadres mantelzorg@
vierbinden.nl   
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De Kaaskoning, ook een begrip 
bij u op de markt.

Opa van Kaathoven, grondlegger van 
de kaaskoning is in de veertiger jaren 
begonnen als kleine zelfstandige. In de 
loop der jaren en drie generaties verder 
is de kaaskoning uitgegroeid tot de 
grootste kaasmarkthandel van Brabant 
Met ruim tachtig markten per week staan 
ze op veel markten in onder andere de 
regio Den Bosch en Eindhoven. Met één 
wagen in België. vier in Duitsland en �0 
in Nederland gaan ze dagelijks op pad 
om zo de weekmarkten te bezoeken met 
hun Noord Hollandse kazen die gemaakt 
en gerijpt zijn volgens een speciaal re-
ceptuur.  Koeien uit de Beemsterweide 
zorgen voor de beste melk. Door de 
hoge waterstand is het gras extra mals 
en door de ziltige lucht krijg je een per-
fecte combinatie voor de beste grond-
stof.  Dan nog een rijping onder ideale 
condities die ervoor zorgen dat de kaas 
de gelegenheid krijgt om lekker te rijpen 
en daardoor de juiste smaak ontwikkeld. 
De koeien worden extra verwend. Spe-
ciale matrassen om op te liggen en draai-
ende massageborstels.  Goed zijn voor 
de boer en zijn koeien geeft uiteindelijk 
een eerlijk product. Waar het vroeger 
begon met 5 soorten Hollandse en drie 
soorten Buitenlandse kaas met een paar 
worstjes op een ouderwetse marktkraam, 
is het assortiment nu uitgegroeid tot het 
niveau van gekoelde rijdende verkoop-
wagens met een breed assortiment waar 
de kaasspeciaalzaak niet aan kan tippen. 
Van jong tot oud, van Light tot volvet, geit, 
koe of schaap. Daarnaast grote variatie 
Buitenlandse kaas en tapas. Vers van 
het mes en geholpen worden door een 
vakman. Die weet wat de klant wil en wat 
de klant mag (aIs hij een allergie heeft). 
Lactose vrij. plantaardig stremsel of glu-
tenvrij. Mager voor de lijn of een te hoog 

cholesterol. Maakt niet uit. daar ben je 
vakman voor. We merken dat de klanten 
het waarderen om lekkere kaas te kopen 
in plaats van voorverpakt. Dat het bij de 
kaaskoning altijd gezellig is, is een feit. 
Een wekelijkse proeverij in feestsfeer. 
Een ballonnetje voor de kinderen en ui-
teraard een lekker stukje kaas. Dit zijn 
onze toekomstige klanten en die gaan we 
nu al lekker verwennen. Volgende week 
geen tijd, even een extra stukje laten va-
cumeren, of even op de website kijken 
waar ze nog meer in de buurt staan. Een 
weekje niets nodig toch even iets lekker 
proeven. Ook de kaaskoning blijft ver-
nieuwen. Interne keuringen zorgen er-
voor dat we de garantie hebben van de 
beste kaas die er te koop is. Binnenkort 
starten we met een lijn bioweide kaas. 
Een biologische kaas in verschillende 
leeftijden, met en zonder kruiden. Uiter-
aard geweldig van smaak en betaalbaar. 
Kom gerust eens even keuren en geef uw 
oordeel over het voorveel mensen nog 
onbekende. Eerlijk en heerlijk. Kijk voor 
speciale kaaskoning aanbiedingen in de 
advertentie van vorige en volgende week. 
Lekkere lage actieprijzen voor onze vaste 
klanten nog eens extra te belonen en te-
vens extra voordelig voor nieuwe genie-
ters, die zo eens makkelijk kennis kunnen 
maken met deze overheerlijke kaas. 

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

Jong – LEREN 
Huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen 
kan vanaf nu elke maandag- dinsdag- 
woensdag en donderdagmiddag. In kleine 
groepjes wordt onder deskundige bege-
leiding aan het huiswerk gewerkt. Louise 
de Jong, Lieshoutseweg 83, A-R, 0492 
382668. www.jong-leren.com
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Start basiscursus imkeren in 

februari 2014
Op zoek naar een boeiende hobby?

Misschien is imkeren wel een nieuwe 
uitdaging!
Is het niet eng? Kan ik dat wel? Kost het 
niet te veel tijd? En hoe pak ik dat aan?
Imker zijn is fascinerend en lang niet zo 
ingewikkeld als u denkt. Overal in het 
land zijn imkerverenigingen waar u een 
cursus kunt volgen. Zo komt u bovendien 
gemakkelijk in contact met andere imkers 
die u graag willen helpen.
Wat is er zo leuk aan?
De bijenwereld is een intrigerende wereld. 
Elk bijenjaar zorgt weer voor nieuwe ver-
rassingen. Door met bijen bezig te zijn, 
ziet u opeens veel meer in de natuur. Het 
is een ontspannende bezigheid. En niet 
te vergeten, u eet honing van uw eigen 
bijenvolk.
Hoeveel tijd kost mij dat?
Een bijenvolk houden, hoeft niet zo heel 
veel tijd te kosten. Zo`n 25-40 uur per 
jaar, maar in sommige perioden van het 
jaar is het wel belangrijk om wekelijks de 
bijenkast te controleren.
Is het niet eng?
Hoe langer u met bijen werkt, hoe beter 
u de beestjes leert kennen. Ermee om-
gaan, wordt dan steeds gemakkelijker en 
u beleeft er steeds meer plezier aan. Na-
tuurlijk kan het voorkomen dat u een keer 
door een bij wordt gestoken, maar daar 
zijn dan weer de handschoenen en een 
imkerpak voor om dat te voorkomen.
Dus… zo pakt u het aan!
Volg een cursus met daarin theorie en 
praktijk. 
Leest u alvast in met een leuk boek zoals 
``Zelf bijen houden``.
Start basiscursus imkeren 
Imkersvereniging Helmond e.o. start in 
20�4 weer een opleiding tot beginnend 
imker. De theoretische opleiding is op 
dinsdagavond in de maanden februari     

t/m april in de Bijenhal in het stadspark de 
Warande. De praktische opleiding is in de 
maanden april t/m september.
Op zondag 27 oktober �0.30 uur (in onze 
Bijenhal in de Warande) bent u welkom 
bij het informatie-uurtje. (wel even door-
geven a.u.b.)
Voor verdere informatie: zie www.imkers-
vereniginghelmond.nl 
Ad van Grinsven Lieshoutseweg 57, 
Aarle-Rixtel, tel. 3829�4
Ad.van.grinsven@imkersvereniginghel-
mond.nl 

Start cursus “Imkeren voor ge-
vorderden” 2013 - 2014

Imkersvereniging Helmond e.o. start een 
nieuwe cursus voor gevorderd imker met 
een maximum van �0 deelnemers. De 
cursus wordt gegeven door Bert Lem-
mens uit Aarle-Rixtel, officieel bevoegd 
als leraar bijenteelt voor beginners en 
gevorderden. De cursus wordt afgesloten 
met het officiële diploma van de Neder-
landse Bijenhouders Vereniging.
Het theoriedeel wordt gegeven op dins-
dagavonden in de maanden oktober/no-
vember 20�3 en januari 20�4, in onze 
Bijenhal in stadspark de Warande te 
Helmond. (van 20.00 - 22.00 uur). Het 
praktijkgedeelte, de uitwerking van op-
drachten in groepjesverband, vindt plaats 
gedurende het bijenseizoen 20�4
De kosten bedragen € 150,00
informatie en opgave:
Ad van Grinsven Lieshoutseweg 57, 
Aarle-Rixtel, tel. 3829�4
ad.van.grinsven@imkersvereniginghel-
mond.nl 

Gevonden nabij de Dreef. Een zilver-
kleurig crossfietsje. Informatie bij Twan 
van Hout, Bosscheweg 82, Aarle-Rixtel.

Klokje                                               
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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-
formatie bijeenkomsten 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 informatiebijeen-
komsten 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 Zon-
netij  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 hartelijk 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

Beste dames

Maandag 7 en dinsdag �5 oktober ex-
cursie ziekenhuis Helmond.
Vertrek �2.45 uur kerkplein.

Bestuur KVO
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Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

(€ 0,01 per minuut) of kijk op 
www.zorgboog.nl

Voor alle generaties!
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, 
 ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed 
pakket aan diensten in wonen,  welzijn en zorg. Van zwanger-
schaps be geleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot 
 gemaksdiensten,  cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in onze woonzorgcentra bij u in de buurt, in de 
thuiszorgwinkel of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd 
de beste zorg.

Bekijk ook ons digitale magazine Fijn!
op www.zorgboogmagazine.nl
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Nieuws uit Ganzegat

De ��e maand is al weer in zicht en dat 
betekent voor de stichting organisatie car-
naval Ganzegat de start van een nieuw 
seizoen.
In vele opzichten zal dit ook echt een 
nieuw seizoen gaan worden.
Na enkele jaren de 4 carnavalsdagen 
in de Dreef te hebben doorgebracht en 
waarbij wij op een uitstekende samen-
werking met Hans en Annie Gerrits terug 
kunnen zien, keren we weer terug naar 
het centrum van het dorp, alwaar we in 
samenwerking met cafe zaal de Vrienden 
carnaval gaan organiseren.
De ganzekwekavonden, het jeugdprin-
senbal en de prinsenreceptie blijven in 
de Dreef.
We gaan dus weer een nieuwe uitdaging 
aan en hopen daarbij op de steun van 
niet alleen onze eigen leden, maar ook 
van onze vrijwilligers, sponsoren en na-
tuurlijk alle carnavalsvierders.

Het programma voor het seizoen 
2013/2014 ziet er als volgt uit:

2 November 2013 
Prinsonthulling bij de Couwenbergh

3 November 2013 
Jeugdprinsenbal in de Dreef
30 November 2013 
Prinsenreceptie in de Dreef
1 Februari 2014
�e Ganzekwekavond
15 Februari 2014 
2e Ganzekwekavond
1 t/m 4 Maart 2014 
Carnaval in Ganzegat

Nieuwe hofnar.
Jeugdcarnaval de Gele Kielen neemt ko-
mend seizoen afscheid van ex jeugdprins 
en nu nog kleinvorst Romek.
Romek neemt echter meteen de volgende 
stap en gaat verder als hofnar bij de stich-
ting organisatie carnaval Ganzegat.
We zijn echter nog op zoek naar een 
tweede hofnar.
Heb je interesse? 
Neem dan contact op met Johan v Bakel 
via Johan_van_bakel@hotmail.com , of 
via Harrie vd Boogaard H.Boogaard�0@
chello.nl
 

Wie wordt prins van Ganzegat 2014?
Op 2 november nemen we op het bordes 
van de Couwenbergh afscheid van prins 
Riny den Uurste en prinses Jenny. Zij 
hebben het afgelopen jaar op enthousi-
aste wijze de carnavalskar getrokken.
De komende weken zullen er in de di-
verse media weer hints gegeven worden 
over wie de nieuwe prins van Ganzegat 
gaat worden.
Hieronder volgen de eerste drie hints:

�. Hij is een echte Aarle-Rixtelnaar
2. Hij heeft kinderen
3. Je ziet hem bijna overal

Nou, het eerste tipje van de sluier is op-
gelicht, het raden kan beginnen.

Tot gauw.
Stichting organisatie carnaval Ganzegat
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www.bbig-design.com

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 doorberekend.
Bank: Rabobank �0.�4.95.048

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren 

in het Gemeenschapsblad 
Ad Loos  Kerkstraat 39 

Tel 0492 - 382034
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Nieuwe koning Rode Schutplein

Op �4 september j.l. was het Sint Mar-
garetha gilde aanwezig bij het 38e Rode 
Schutpleinfeest. Om ± �5.00 uur werd de 
“afgaande Koning “John van den Berg 
en zijn echtgenote door het gilde afge-
haald, waarna het gilde rond het plein 
trok naar de schutsboom. Hier werden 
door respectievelijk onze hoofdman Theo 
de Jong Mzn. en de voorzitter van het 
Rode Schutplein Niek v.d. Zanden de ge-
bruikelijke speeches gehouden. Na het 
officiële gedeelte werd er door het gilde 
met de “afgaande Koning” in het midden 
drie maal rond de schutsboom getrokken, 
waarna het gilde uitgenodigd werd voor 
een versnapering in de feesttent. Hierna 
kon het Koning/Koninginschieten be-
ginnen. Het was een zeer spannende 
strijd maar uiteindelijk werd Gerald Berg-
kamp tot Koning van het Rode Schutplein 
uitgeroepen. Na de officiële huldiging, 
waarbij namens het gilde een oorkonde 
werd aangeboden aan de nieuwe Koning 
en nun skonne struik aan de echtgenote, 
werd er een vendelgroet gebracht aan de 
37e Koning van het Rode Schutplein. Na 
het nuttigen van het Koningsbier werd de 
nieuwbakken Koning met zijn vrouw door 

het gilde naar hun woning gebracht alwaar 
afscheid werd genomen van het gilde 
welke terug ging naar hun gildehuis “De 
Vrienden”. Namens het Sint Margaretha 
gilde wensen wij Gerald Bergkamp en zijn 
echtgenote een hele fijne regeerperiode 
op het zéér gezellige Rode Schutplein.

Veel belangstelling op Aarlese 
monumentendag.

De open monumentendagen in Aarle-
Rixtel zijn druk bezocht. De grote pu-
bliekstrekker was – zoals verwacht- de 
klokkengieterij van Petit en Fritsen. Maar 
ook  het “Klompenschuurtje”van Nicole 
van Aarle barstte uit haar voegen. Om 
de bezoeken in goede banen te leiden 
werden er toegangskaartjes uitgeven. Zo  
wisten zo’n 900 mensen de klokkengie-
terij  een bezoek te brengen. De kaartjes 
voor zondag waren rond het middaguur 
allemaal uitgegeven zodat veel mensen 
moesten worden teleurgesteld. Echter 
klompenmaakster Nicole wist met haar 
enthousiaste verhalen de mensen ui-
termate goed te vermaken. Ook de Bra-
bantse Kluis met het klooster en de var-
kenshouderij van Maarten Rooijakkers 
bleken een schot in de roos te zijn.
Kortom, het werd in cultuurhistorisch op-
zicht een zeer geslaagd weekend!
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Leo Janssen Quartet bij 
Wim Beeren Jazz Society 

op 25 september

Op woensdag 25 september wordt het 
nieuwe seizoen bij Wim Beeren Jazz So-
ciety geopend met een optreden van het 
Leo Janssen Quartet. Zoals gebruikelijk 
vindt een en ander plaats in café Van 
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Tenor- en sopraansaxofonist Leo Janssen, 
die Michael Brecker als grote inspirator 
heeft, is een van de belangrijke solisten 
in het Metropole Okest. Hij brengt een re-
pertoire van bekende en minder bekende 
standards in de hardbop style. Leo wordt 
begeleid door bassist Frans van Geest 
(een van de oprichters van het Jazz Or-
chestra of the Concertgebouw), pianist 
Jasper Lekkerkerk en drummer Joost 
Kesselaar.
Aanvang 20.30 uur, entree 7 euro. 
Passe-partouts à 55 euro voor het hele 
seizoen (�� concerten) zijn deze avond 
aan de kassa verkrijgbaar. 
Wim Beeren Jazz Society: Toptalent op 
een bruisend en inspirerend jazzpodium, 
waarbij je in een ongedwongen en ge-
zellige sfeer oude bekenden en nieuwe 
vrienden ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl

OOK JIJ KAN DIT JAAR WEER 
MEEDOEN…..

Zondag 3 november is het weer zover: het 
jeugdprinsenbal van De Gele Kielen, dan 
worden de nieuwe jeugdprins- en prinses 
bekend gemaakt. Wil jij als nieuwe jeugd-
prins of –prinses 20�4 door het leven 
gaan, geef je dan voor � oktober op. 
De opgave formulieren worden ook dit jaar 
weer op school uitgedeeld. Mocht je nou 
geen formulier ontvangen hebben mail 
dan even naar gelekielenpr@gmail.com, 
dan krijg je er alsnog een opgestuurd.
Het programma om de onthulling heen 
maken de kinderen van Aarle-Rixtel zelf.
Dansen, zingen, live optreden, play-
backen of gewoon een leuke act doen, 
alles is mogelijk. Alleen, met z’n tweeën of 
met een hele groep. Het maakt niet uit.
Dus kom op! Geef je op voor � oktober. 
Schrijf een briefje met daarop je naam 
(namen), wat je doet en je telefoon-
nummer en geef deze af op een van de 
onderstaande adressen.
De aanmeldingen voor jeugdprins- of 
prinses of de playbackshow kunnen afge-
geven worden bij Francien Cornelissen, 
Broekelingstraat 67 of bij Franca van 
Bakel, Akkerstraat �0 in Aarle-Rixtel. 
Wil je alvast in de sfeer van carnaval 
komen kijk dan op onze nieuwe facebook-
pagina: www.facebook.com/gele.kielen
Niet vergeten :
Zondag 3 november Jeugdprinsenbal/
Playbackwedstrijd aanvang �4.00 uur 
bij De Dreef. (de zaal is om �3.30 uur 
open).
In ieder geval: tot het jeugdprinsenbal!
De Gele Kielen
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www.twanvanhout.nl
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plaatsen niet meer terug. Daar was toch 
een groenstrook met vreemde buiten-
landse kruiden en planten. Nee, er lag 
gewoon trottoir onder. Bedankt mannen 
dat jullie het aanzien van ons dorp aan-
merkelijk opgeknapt hebben. En nu maar 
blijven volhouden volgend jaar. De natte 
moesson is begonnen. Niet minder dan 
84 millimeter heb ik af moeten tappen in 
amper �0 dagen. Voorlopig wel genoeg, 
anders hoeven we de aardappels niet 
meer uit te doen. Voor de vijver op Strijp 
werd het wel tijd, de laatste vis begon te 
happen. En net op tijd gemaaid voor het 
schaatsseizoen, daar moet ik nog even 
niet aan denken. Alleen zo rigoureus, een 
klein beetje riet had er nog wel mogen 
blijven staan. Er zijn nou eenmaal vo-
geltjes, zoals de rietgors(de naam zegt 
het al) en de karekiet (je hoort hem wel, 
maar je ziet hem niet), die heel graag een 
nestje bouwen tussen de rietstengels. Ze 
horen nog steeds bij de zangvogels van 
Nederland, nog wel. Jammer, gemiste 
kans, je kunt ook niet alles weten, ook 
volgend jaar beter. Ik ga de komende tijd 
weer frisse herfstlucht opsnuiven in de 
bossen. Genieten van alle paddestoe-
lenpracht, gezonde nootjes en kastanjes, 
mooie trekvogels, vette spinnen en alles 
waar een gemiddeld natuurmens belang-
stelling voor heeft. De herfst is voor veel 
mensen een mindere periode, het schijnt 
ook te werken op je gemoed. Als de 
blaadjes vallen… is een bekend gezegde. 
Kou en mist doen hun intrede, lange 
donkere avonden, de voorbode van de 
winter. Ik eis nog wel een mooie nazomer, 
een “erpelzomer” zoals Johan het altijd 
uitdrukte. Genieten van zonnestralen in 
een mistig bos, van de kleurenpracht van 
het blad, van de vruchten van het veld, 
nog net voor de eerste nachtvorsten zich 
aandienen. We zijn eenmaal opgegroeid 
met de vier jaargetijden en dat zou een 
voorrecht moeten zijn.
De meikever. 

Het is groen, grijs en paars en het hangt in 
een paal. Je zou het kunnen weten als je 
de ogen goed de kost geeft. Je zou zoiets 
niet verwachten maar het hangt er wel, 
midden in de Dorpsstraat. Ik weet niet van 
welke club of gemeenschap deze kleuren 
zijn, maar van Ale in ieder geval niet. Wij 
hebben rood en blauw. Mooie rode gera-
niums en voor mijn part blauwe viooltjes. 
En dan een flinke bloembak en niet zo’n 
klein zwart potje. Dat zou de Dorpsstraat 
en andere straten sieren. Maar goed, je 
kunt ook zeggen. Het begin is gemaakt, je 
moet klein beginnen, volgend jaar beter. 
Ik wacht in spanning af. Wat doen we 
trouwens met die van Heugten uit Den 
Bosch. Als kop van Jut op de kermis neer-
zetten of als vogel bij de Rooi Schut. Dan 
mag koning Harrie als eerste schieten 
en daarna nog zeshonderd anderen uit 
het dorp. Wat schieten kunnen ze hem. 
Ik moest even denken aan het oude ge-
zegde: “Schiet niet op de brenger van de 
boodschap”. Maar de manier waarop hij 
met ons meent te communiceren is bij 
velen in het verkeerde keelgat geschoten 
en dat vraagt dringend om een reactie. 
De snelweg dreigt er te komen maar het 
laatste woord is daarover nog niet ge-
zegd. Mijn klacht over het welige onkruid 
in de straten van ons dorp heeft gewerkt. 
Het kan natuurlijk ook zijn dat het gewoon 
gepland stond bij de plantsoenendienst, 
maar er is wat gepoetst en geveegd, 
de laatste week. Ik herkende sommige 

De Meikever
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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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Pestouwer Tilman

Hij is met stille trom vertrokken en heeft 
velen uit het dorp daarmee toch een 
beetje verrast. Ingewijden wisten dat het 
er aan zat te komen. Zijn gezondheid ging 
langzaam maar zeker achteruit en dan 
heb je in feite geen keuze meer. Je moet 
een zorgzame en liefdevolle plek zoeken 
om verder te gaan. Hij heeft gekozen 
voor zijn eigen Eindhoven, dicht bij zijn 
favoriete voetbalclub PSV, dicht bij zijn 
oude vrienden uit de tijd dat hij nog als 
jong kapelaantje ronddartelde in een van 
de parochies in de stad. We respecteren 
zijn besluit maar we vinden het jammer 
dat “onze pestouwer” vertrokken is. Feit 
is wel dat hij onuitwisbare sporen in ons 
dorp heeft achtergelaten. De verhalen 
over Don Camillo en zijn Peppo zullen 
tot in lengte der dagen worden verteld. 
Zijn manier van geloof verkondigen zou 
velen tot voorbeeld kunnen zijn. Hij wist 
als geen ander ons volk te binden want 
wij waren er maar al te graag bij als er in 
de Tempel van Tilman weer iets te vieren 
was. Want dat was zijn boodschap. Lief 
en leed delen en vieren als er iets te 
vieren was. Elke vereniging, elke familie 
en elk persoon kon op zijn belangstelling 
rekenen en hij was bijna altijd present op 

feestjes en recepties. In onze 
kerk kon bijna alles. In Den 
Bosch heeft in die tijd een 
eerbiedwaardig persoon zich 
regelmatig achter de oren 
moeten krabben of dat alle-
maal wel kon, daar in Ale. Het 
kon en de fijne herinneringen 
aan die tijd zullen ons altijd bij 
blijven. Zijn lief en leed deelde 
hij met ons,  bijna dertig jaar 
lang, via zijn eigen column in 
ons gemeenschapsblad. Hij 
deed dat op zijn eigen humo-
ristische manier en dat werd 
erg op prijs gesteld door onze 
lezers. Het kostte hem soms 

wel wat moeite om zijn bijdrage op tijd bij 
de redactie in te leveren. Regelmatig klep-
perde diep in de nacht bij de redacteur de 
brievenbus als de belevenissen van de 
pastoor op de mat vielen. Daarom heeft 
de redactie gemeend om toch nog even 
in kleine kring de trom te moeten roeren 
en onze Mundus Tilman met een bezoek 
te vereren in Huize Glorieux aan de Gel-
dropseweg in Eindhoven. Bij die gelegen-
heid hebben we hem de speciale zilveren 
onderscheiding van het gemeenschaps-
blad Aarle-Rixtel opgespeld. Namens 
onze lezers hebben we hem nog een fijn 
en lang verblijf in Eindhoven toegewenst. 
Namens de redactie,
Jan den Mulder.
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Week 39 van maandag 23 september tot en met zaterdag 28 september .

Speksnijbonen 500 gram € 0,99 
Spruiten 500 gram € 0,99 
Zuurkool uit het vat 500 gram € 0,99 
De pompoenwedstrijd nadert zijn einde in de herfstvakantie gaan 
we kijken wie de grootste pompoen heeft blijf op de hoogte 
via Facebook!

Week 40 van maandag 30 september tot en  met zaterdag 5 oktober
Aardappels  2,5 kilo € 1,99
  5 kilo   € 3,50 
Maaltijdsalade  € 3,99
Peen met ui gesneden 500 gram € 0,99
Rode Kool gesneden 500 gram € 0,99

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen ga dan naar: 
www.powertothepieper.nl
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Ook dit jaar organiseren wij weer een    
reünie voor alle jongens die het afgelopen 
jaar met ons mee naar Loosdrecht zijn 
geweest. Vrienden, broers en neven zijn 
ook van harte welkom.
Ken jij iemand in jouw omgeving die graag 
meegaat? vraag hem mee!
Op de reünie zijn er foto’s te bekijken 
van het afgelopen jaar. Het is een leuke 
avond om, onder het genot van een hapje 
en een drankje, met elkaar herinneringen 
op te halen aan het zeilkamp.
Waar: Scheepstal 3 te Aarle-Rixtel
Wanneer: Zondag 6 oktober 20�3
Hoe laat: van �5:00 uur tot �9:00 uur
Deelname is gratis net als de koffie, thee 
en de hapjes waarvoor we zullen zorgen.
De kosten voor een blikje fris en een 
biertje, voor degenen die ouder dan �6 
jaar zijn, zijn hetzelfde als op het kamp.
Diploma uitreiking
Dit jaar hadden we weer veel deelnemers 
die geslaagd waren voor hun zeildiploma. 
Tijdens deze reünie zullen we deze deel-
nemers hun zeer verdiende diploma uit-

reiken.
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 Visse
Kamp 20�4
Op de reünie kun je je ook al opgeven voor 
het kamp van 20�4. Het kamp zal plaats 
vinden in de 3e week van de bouwvak, dat 
is komend jaar van 9 t/m �6 augustus.
Voor meer informatie over deze reünie of 
het zeilkamp kunt u contact opnemen met 
Len van Teeffelen (06-4743607�) of kijk 
op onze website 
www.zeilkamplaarbeek.nl
Tot zondag 6 oktober!
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                    AAN DE WIELEN
Na een slecht voorjaar en een prachtige 
zomer, loopt ons wegseizoen langzaam 
ten einde. Er staan de komende weken 
nog enkele clubritten op het programma, 
maar dan gaat ons winterseizoen be-
ginnen. Ook daarin bieden we voor elk wat 
wils. Vanaf begin oktober starten we met 
de wekelijkse wandelavond op dinsdag 
en de fysio-fitness avond op woensdag. 
Op de tweede dinsdagavond van elke 
maand houden we onze rik- en joker-
avonden. Verder staan twee van onze 
veldtoertochten op de landelijke NTFU-
kalender, die data zijn �0 november en 
5 januari. Natuurlijk organiseren wij ook 
weer vier crossen, waarin de deelnemers 
hun kracht en behendigheid met elkaar 
kunnen meten. De koppelcross, welke 
wij samen met de Runnersclub Lieshout 
houden, is natuurlijk ook weer terug te 
vinden op de agenda en ook ontbreekt 
de traditionele Kerstspeurtocht op 2e 
Kerstdag niet.  De wekelijkse veldtoer-
tochten op woensdagmiddag zijn er ook 
weer en met enige regelmaat rijden we 
op zondagmorgen ontspannende veld-
toertochten in clubverband. Het plezier 
staat hier voorop en niet de snelheid. Via 
dit Gemeenschapsblad en via onze ADW-
site zullen wij u regelmatig op de hoogte 
houden van de diverse activiteiten, want 
rust, roest!!

25 september sportmiddag voor 
jeugd bij Cendra 

AARLE-RIXTEL - Woensdag 25 sep-
tember a.s. zijn kinderen vanaf �0 jaar 
van harte welkom voor een gezellige en 
sportieve middag bij Cendra aan de Dui-
venakker in Aarle-Rixtel. Tussen �4.00 
en �6.00 uur kan de jeugd aan verschil-
lende activiteiten meedoen, inschrijven 
is niet nodig. Ze kunnen pannavoetbal 
doen, een lesje zelfverdeding meedoen 
of badmintonnen onder leiding van BC 
De Ganzeveer. Liever aanmoedigen? Dat 
kan ook! Deelname is gratis en alle Laar-
beekse jeugd is van harte welkom! 
Let op: breng voor de activiteiten in 
sporthal De Dreef gymschoenen voor 
binnen mee!

Sportmiddag 
Centra

Op woensdag 25-9 
doet wordt er bij CENDRA een sportdag 
georganiseerd deze begint om �3.30 uur 
tot �6.30 uur
Net als vorig jaar hopen wij dat talrijke kin-
deren er bij willen zijn er zijn workshops 
en buitensport.
Dit is bedoeld voor jeugd gemiddeld van 
�0 tot �5 jaar maar ook ouders zijn welkom 
ook als je niet van sporten houdt
Is er bij ons wel iets gezelligs te doen.
BESTUUR CENDRA

Op zondag 29-9 is er op de vlooienmarkt 
in de dreef een kraam opgezet voor de 
A.L.S. stichting ,daar worden spulletjes 
verkocht door jongeren van CENDRA 
voor dit goede doel dus kom vooral even 
kijken en help onze jeugd dit goede doel 
te steunen.
BESTUUR CENDRA
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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.

Oude gezegden

�5. Wie een worst koopt of een weduwe 
trouwt weet nooit van te voren wat er is 
ingedouwd

�6. Als je geen misdienaar bent geweest 
ken je de wereld niet.

�7. Alles komt van boven behalve de 
aardappels want die komen uit de grond

�8. Als ze vrijen zijn het minebroeders en 
als ze getrouwcl zijn worden het kruis-
heren

�9. Er drie hebben. Eén op de arm, één 
die al kan lopen en één die overal stil 
blijft staan.

20. Het is zonde dat je mannen niet kunt 
breien anders, kon je ze ook weer uit el-
kaar halen

2�. Opa is net een oude kachel niets 
doen, dan roken en uit gaan.

D’n Teller

Schrijf nu in voor de Meer dan 
handen vrijwilligersprijzen 2013

Vrijwilligersorganisaties, -projecten, bur-
gerinitiatieven, maatschappelijk betrokken 
bedrijven en gemeenten kunnen zich tot � 
oktober a.s. inschrijven voor de Meer dan 
handen vrijwilligersprijzen op             
www.vrijwilligerswerk.nl. Met deze prijs 
worden inspirerende voorbeelden in het 
zonnetje gezet én wordt waardering uit 
gesproken voor al die vrijwilligers die 

zoveel mogelijk maken. Alle inschrij-
vingen komen op de website en er kan 
gestemd worden. Op 7 december, Inter-
nationale vrijwilligersdag, reikt Martin van 
Rijn, staatssecretaris van VWS, de vrij-
willigersprijzen uit. Behalve vrijwilligers                   
organisaties en -projecten komen ook ge-
meenten en bedrijven die vrijwilligerswerk 
structureel stimuleren in aanmerking voor 
een prijs. Win € 5.000,- voor uw project 
of organisatie en een jaarlidmaatschap 
op de Vereniging NOV. Meer informatie 
op www.vrijwilligerswerk.nl en facebook.
com/vrijwilligersprijzen. Of neem contact 
op met ViERBINDEN Vrijwilligerswerk via 
0492-328807, 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl 
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Vrijwilligers gezocht

ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek 
is voor Zorgboogcentrum de Regt in Beek 
en Donk op zoek naar een vrijwilliger die 
cliënten kan halen en brengen naar ver-
schillende activiteiten en eetmomenten. 
Het gaat veelal om cliënten in een rol-
stoel. 
Ook is ViERBINDEN voor de Regt op 
zoek naar een gastheer/vrouw die de 
cateringmedewerker ondersteunt bij het 
uitserveren van de broodmaaltijd en het 
begeleiden van de cliënten. De groep 
bestaat uit mensen met een lichamelijke 
beperking en licht dementerenden. Werk-
tijden zijn dagelijks van �6.30 – �8.30 
uur.
Voor Woonvoorziening de Bleek in Beek 
en Donk is ViERBINDEN op zoek naar 
enkele bezoekvrijwilligers. Mensen die 
een paar uurtjes willen besteden aan cli-
enten met een verstandelijke beperking 
om leuke activiteiten te ondernemen. 
Voor meer informatie over vrijwilligers-
vacatures, graag contact opnemen met: 
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek, 
telefoonnummer 0492-328 807 of e-mail-
adres vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   
De vacatures zijn ook te bekijken op onze 
website www.vierbinden.nl of te vinden in 
de vacaturemappen van de dorpsservice-
punten.

Samenwerken voor de 
Laarbeekse jongeren

In iedere kern van Laarbeek is een groep 
vrijwilligers actief die zich inzet voor de 
Laarbeekse jeugd. In Lieshout kun je te-
recht bij &RG teens en in Mariahout is 
Yammas actief. In Beek en Donk heeft 
het tienerwerk net een nieuwe naam ge-
kregen: de Boemerang. Als je in Aarle-
Rixtel woont kun je naar Cendra. 
Op woensdagmiddag is er in Cendra een 
open inloop voor kinderen van �0 tot �2 
jaar. Dit betekent dat je kunt komen en 
gaan wanneer je wilt. Je kunt gamen, 
poolen, muziek draaien, knutselen of ge-
woon lekker niksen. Op woensdag- en  
vrijdag avond is Cendra geopend voor de 
oudere tieners.
De vrijwilligers van Cendra vinden het be-
langrijk dat de jongeren een plek krijgen 
waar ze graag komen en waar ze zich thuis 
voelen. Zij geven de jongeren de vrijheid 
om zichzelf te kunnen zijn: “We bieden ze 
een luisterend oor, bij ons kunnen ze hun 
verhaal kwijt. Dit is fijn voor hen, maar het 
maakt het werk voor ons ook bijzonder en 
zo geeft het ons veel voldoening.”
De vrijwilligers van Cendra zijn blij dat 
ze terug kunnen vallen op ViERBINDEN. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer ze zich 
zorgen maken over kinderen. Zij geven 
dan hun zorgen aan bij de jongeren-
werker. Die kijkt hoe dit verder opgepakt 
moet worden. Ook bij het contact leggen 

en onderhouden met de gemeente of de 
tienerwerken in de andere kernen biedt 
ViERBINDEN ondersteuning. “Als je 
werkt in het belang van kinderen moet je 
samenwerken en heb je elkaar nodig. En 
alles wat wij doen is in het belang van de 
kinderen.”
Wil jij je ook inzetten voor de Laarbeekse 
jeugd, of ben je een tiener en heb je zelf 
goede ideeën? Neem dan gerust con-
tact op met het jongerenwerk van ViER-
BINDEN via jongerenwerk@vierbinden.nl 
of 0492-328802.
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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

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD
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Actiecomité Landelijk Laarbeek/ Niksweg.nl

Nieuws over de weg 
(die er niet komt)

Beste dorpsgenoten,

Afgelopen weken hebt u via de regionale 
media kunnen vernemen dat de tegen-
stand tegen de voltooiing van ‘Ruit om 
Eindhoven’, de 2x2baansweg langs het 
Wilhelminakanaal en over de Heikant, al-
leen maar feller is geworden en nieuwe 
medestanders heeft gekregen, soms uit 
onverwachte hoek. Uit de vergaderingen 
van de gemeenteraden van Laarbeek, 
Son en Breugel, Nuenen, Helmond en 
Eindhoven is gebleken dat er nog al-
tijd veel twijfel is over nut en noodzaak 
van de aan te leggen weg. In Laarbeek 
en Son en Breugel verklaarde zelfs een 
meerderheid nut en noodzaak niet te on-
derschrijven. Zowel in de dorpen als de 
steden wil men de weg, als die er toch 
komt, niet horen en niet zien. Eindhoven 
en Son willen een lange tunnel onder het 
Dommeldal, Nuenen wil hem helemaal 
niet op haar grondgebied, en Laarbeek 
kan alleen akkoord gaan met een ver-
diepte ligging plus tunnel bij Aarle-Rixtel. 
De enige variant waarmee men in onze 
regio nog enigszins zou kunnen leven kost 
�,3 miljard euro, terwijl er zo’n 850 mil-
joen beschikbaar is. De algemene teneur 
in de gemeenteraden is dat als het beno-
digde geld er niet bij komt, ook de weg er 
niet moet komen. Ook in het Eindhovens 
Dagblad stonden dagelijks kritische opi-
niestukken en ingezonden brieven. Het 
Eindhovens Dagblad zelf stond tot nu toe 
redelijk neutraal in het hele proces, maar 
in het hoofdredactioneel commentaar van 
�3 september komt ook de krant tot de 
conclusie dat er door de provincie veel te 
weinig geluisterd wordt naar de aanzwel-

lende tegengeluiden. Zelfs de ANWB, 
toch niet van oudsher bekend als een 
club van asfalthaters, vraagt de provincie 
om nog eens goed na te denken of deze 
weg wel nodig is alvorens tot vernietiging 
van een belangrijk natuur –en recreatie-
gebied over te gaan. En enkele maanden 
geleden werd al werd bekend dat een 
kritisch rapport, gemaakt in opdracht van 
het ministerie van verkeer waaruit, blijkt 
dat de kosten van de Ruit niet terugver-
diend kunnen worden drie jaar lang onder 
de pet werd gehouden. 
Wat horen we ondertussen van de voor-
standers van de weg?  ‘Breed gedragen 
traject ruit’ kopt de site van de provincie 
Noord-Brabant. ‘Geen van de gemeenten 
heeft ook maar de geringste twijfel over 
nut en noodzaak van de weg’ liegt de 
burgemeester van Helmond, mevrouw 
Blanksma (CDA). Gedeputeerde van 
Heugten maakt het helemaal bont door in 
de krant de tegenstanders weg te zetten 
als ‘groene mensen’ die in tegenstelling 
tot ‘hardwerkende ondernemers’ tijd ge-
noeg hebben om gedegen bewijs te ver-
zamelen voor hun argumenten tegen de 
weg. Velen van u waren aanwezig bij de 
raadvergadering van 29 augustus. Vol-
gens de gemeentelijke koffiedame was de 
publieke tribune nog nooit zo vol geweest 
en dit geloof ik graag, de temperatuur en 
de gemoederen liepen flink op! Voorstan-
ders van de weg heb ik er niet kunnen ont-
dekken. Ik heb goed om mij heen gekeken 
en zag zo’n 200 brave burgers, schoolkin-
deren en gepensioneerden, winkeliers en 
agrarisch ondernemers, mensen bezorgd 
om hun gezondheid en de leefbaarheid 
van hun dorp. De hele eerste rij werd in-
genomen door de eerwaarde Zusters van 
het Heilig Bloed. De heer van Heugten, 
van het CDA, heeft blijkbaar ook om zich 
heen gekeken en zag allemaal groene, 
werkschuwe figuren… Twee weken later 
verzamelden zich, ondanks het regen-
achtige weer, bij Stad van Gerwen 500 
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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:
fietsers uit de dorpen en steden langs het 
kanaal uit protest tegen de weg.  Onder 
de sprekers bevonden zich een hoog-
leraar aan de Technische Universiteit 
Eindhoven en enkele ondernemers. De 
kenniswerkers voor wie de weg volgens 
de provincie onze regio alleen maar een 
aantrekkelijkere woonplaats maakt…
Beste mensen, het zal de provincie en 
de heer van Heugten niet lukken om de 
weg er op deze arrogante en onzorgvul-
dige wijze er doorheen te drukken. Het 
draagvlak brokkelt alleen maar verder af. 
Uiteindelijk zullen zij een halt worden toe-
genomen, door de landelijke politiek, de 
Raad van State, of door ons burgers, bij 
de volgende verkiezingen. Blijf uw stem 
laten horen, dan zorgen wij er samen voor 
dat de weg er niet komt!

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. 

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

Gevraagd: 
Beste dorpsgenoten, heeft u nog kaarsen, 
die u nooit gebruikt? Wij, de buurt van ons 
Asdonks kapelletje, zouden ze graag voor 
u branden. Bel 38�630 (na �8.00 uur) en 
wij komen ze bij u ophalen. U kunt ze ook 
afgeven op Bakelseweg �3 of �5 of As-
donkseweg �A. Alvast bedankt.

Klokje                                               
Klokje                                               

De politiek in Laarbeek,
is op de man aan het spelen
en dat kan ik niet zo goed velen.
De heer M. van het CDA,
ging met veel bla, bla,
vragen stellen over een persoon,
volgens hem was die niet helemaal 
schoon
en had al lang op moeten stappen.
Een christelijke partij,
die DE WEG helaas als eerste zag 
zitten,
maakt met het oog op de verkiezingen?
ineens veel stampij.
Vroeger heb ik nog geleerd;
“zij die vrij van zonden zijn,
werpen de eerste steen”
RD
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17 september Tentoonstelling
Het is algemeen bekend, dat door de ten-
toonstellingsdienst beeldende kunst van 
het provinciaal genootschap voor kunsten 
en wetenschappen te ’s-Hertogenbosch, 
regelmatig tentoonstellingen worden ge-
houden in verschillende gemeenten van 
onze provincie. Voor de tweede maal zal 
deze dienst zulk een expositie in Aarle-
Rixtel gaan verzorgen. Van donderdag �9 
tot en met woensdag 25 september zullen 
er namelijk in het gemeentehuis schilde-
rijen en wandkleden van de bekende kun-
stenaar Willi Martinali worden tentoonge-
steld. Deze kunst tentoonstelling zal op 
donderdag �9 september ’s avonds om 
half acht worden geopend.

17 september Raad van Elf
In de Heindert kwam zondagmiddag om 
half vier de Raad van Elf in vergadering 
bijeen. Onder leiding van de Grootvorst, 
Klaas v. Grinsven, werden diverse ac-
tiepunten besproken, want de Raad van 
Elf streeft ernaar om carnaval �964 nog 
grootser te doen vieren, dan in voor-
gaande jaren. Enkele data van deze acti-
viteiten kon men al vaststellen. Onder an-
dere zal op 28 oktober de prins “begraven” 
worden, met bal na. Op 9 november zal 
het Prinsenbal plaats hebben, waarop de 
prins �964 zal worden gekozen. Het ligt in 
de bedoeling dat de Raad van Elf op dit 
bal in nieuwe uniformen zal verschijnen. 
Besloten werd om op korte termijn de 
bestuursleden van de Buurtschappen en 
carnavalsvereniging op een vergadering 
bijeen te roepen.

17 september E.H.B.O.
Het ligt in de bedoeling van het bestuur van 
de plaatselijke EHBO, om bij voldoende 
deelneming, gedurende de komende win-
termaanden wederom een EHBO cursus 

te organiseren, waaraan iedereen die 
de leeftijd van �7 jaar heeft bereikt kan 
deelnemen. De kosten aan deze cursus 
verbonden bedragen f 20 , waarin is inbe-
grepen het cursusboek en examengeld. 
De lessen worden gegeven in één der lo-
kalen van de oude jongensschool en wel 
iedere vrijdagavond van acht uur tot kwart 
voor tien. Het aantal lessen bedraagt 26. 
De aanvangsdatum wordt zo spoedig 
mogelijk bekend gemaakt. Inschrijvingen 
voor de nieuwe cursus kunnen worden in-
geleverd op de volgende adressen: Harrie 
Michiels, Laarweg 26; Antoon Verberne, 
Bosscheweg 67; Martines v.d. Hoogen-
hoff, Biermansstraat 6; Frans Vlemmings, 
Lieshoutseweg 7 en Henk de Jong, Klok-
kengietersstraat 2�.

30 september Harmonie “De Goede 
Hoop” promoveerde
Harmonie “De Goede Hoop” , onder lei-
ding van directeur A. v.d. Laan, heeft gis-
teren deelgenomen aan het muziekcon-
cours te Liessel. Het korps kwam met de 
nummers: “Suite in oude stijl”, van Guy 
Duyk en “Rule Brittania”, van Rimineria – 
Milema, uit in de afdeling Uitmuntendheid 
Om een eerste prijs te behalen moest 
de harmonie 288 punten verzamelen. 
Alhoewel direct na de uitvoering, zowel 
de muzikanten, als de vele belangstel-
lenden, die uit Aarle-Rixtel waren meege-
komen ( o.w. burgemeester Janssens en 
echtgenote), optimistisch gestemd waren, 
wachtte iedereen met spanning de uitslag 
af. Met ruim 30 punten meer dan nodig 
was, had de harmonie een eerste prijs 
behaald met promotie naar de Ere – afde-
ling. Toen het korps ’s avonds om 8 uur 
weer bij het clubhuis van den Elzen ar-
riveerde, had zich een grote menigte ver-
zameld. Naar aanleiding van het behalen 
van deze eerste prijs met promotie zal het 
korps zaterdag 5 oktober van 7 tot 9 uur 
recipiëren in het ontspanningsgebouw.
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