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Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382100
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293
Ad Loos,    Kerkstraat 39.    382034
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.    381733

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   381253
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 8861
Tandartsen:  C. Martin en P. Kolkman     381790
  P. Colen      382727
Apotheek:    Laarhoeve      386000
Ziekenhuis:   Elkerliekziekenhuis Helmond  595555
Spreekuur pastorie:   zie kerkberichten Heindertweg 1         381215

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
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 
NL37RABO01014.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
redactie@gemeenschapsblad.nl
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Het Klavier 4, 5735 BW,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo NL37RABO010 14 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:  15-9  /  29-9  /  13-10  /  27-10  /  10-11  /  24-11  /  8-12  /  22-12   / 12-1-15 
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 u, 
 wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155. 
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700 
 Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
  Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen) 
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel 
 Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009 
 Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370. 
 Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u.  vr 8.30-12.30 uur 
SCHULDDIENSTVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: aanmelden bij de   
 L.E.V.groep leven en verbinden, 0492-465525  
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in 
 Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. 
 Kouwenberg 13 Aarle-Rixtel. Afspr. , ma t/m vr van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
 Dienstdoende verloskundige: 0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN  
 Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120. 
 Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264. 
 Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524. 
 Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
DE ZORGBOOG KRUISWERK:   en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-8998636   
Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, 
 tel 0492-348782   ma t/m vr 9.00-17.00u za 10.00-14.00
VIERBINDEN: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800 ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Dorpsservicepunt: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma, di en do 9.30-11.00u. 
 email dsp-ar@vierbinden.nl
LEVgroep Leven en Verbinden:
 Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u 
 mail: info@levgroep.nl  www.levgroep.nl  www.facebook.com/LEVgroep
 In de weekeinden bereikbaar tel: 040-2530350
SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra, 
 tel. 0492 - 572000 website www.savant-zorg.nl.
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 14:00 tot 20:00 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK:  Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr 13.30-17.00u.  
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763
 Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr 
9.00 tot 10.30 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640121

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

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

Voorganger Pastor Hasselman
Zondag 7 september – 23e   Zondag door het jaar 
9.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
 Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
 Hanneke van Berlo    (fund.)
 Overleden ouders Manders – v. d. Bogaard
 Johanna Bekx
 Frans Vogels
 Anneke Verbakel – van Dommelen
 Sien Nooijen     (fund.)
 Martien van der Linden  
 Mien Verhoeven  
 Maria van Dijk – van de Kerkhoff
 Leen van Oort – Huibers   (par.)
 Overleden ouders van den Heuvel – Bouw
 Wim van Dommelen
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag  10 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 13 september t/m vrijdag  19 september

Voorganger Pastoor Verbraeken
Zaterdag 13 september
14.00-17.00 uur Kerk – Nationale Orgeldag 
Zondag 14 september – 24e   Zondag door het jaar - Kruisverheffing 
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
 Overleden ouders  Jansen – Bens, zoon Tinie en dochter Antonette
 Overleden ouders Schrama - Jacobs 
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag  17 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Antoon van Mook, Heindertweg 97. Hij was 86 jaar.

Spreekuren Pastorie 
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen over: dopen, 
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of zieken-

Week van zondag 7 september t/m vrijdag  12 september
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
zalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u 
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216
 
Doopvieringen
De doopdatum voor de parochie O.L.Vrouw Presentatie is vastgesteld op zondag 12 
oktober. Voor deze doopviering kan nog één kind worden aangemeld. De eerstvol-
gende doopviering  is vastgesteld op zondag 9 november.
De doopvieringen vinden plaats in de Mariakapel aan de Bosscheweg.
Voor de doop van uw kindje kunt u zich aanmelden tijdens de spreekuren op de pas-
torie telefoon  381215.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, zaterdagen en 
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het 
Duits. 
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl

Nationale Orgeldag, 
zaterdag 13 september 2014,

in Aarle-Rixtel 

Traditiegetrouw wordt op de zaterdag van 
Open Monumentendag -dit jaar met als 
thema: Op Reis - de Nationale Orgeldag 
gehouden. Het is voor de dertiende keer 
in successie dat dit evenement in het ge-
hele land wordt georganiseerd. 
De Nationale Orgeldag vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 13 september 2014.
Wie dat wenst (jong en oud), kan tussen 

14.00 uur en 17.00 uur kennismaken met 
het prachtige Smits-orgel (in 1854 ge-
bouwd, dus 160 jaar oud!) in de kerk van 
Onze Lieve Vrouw Presentatie te Aar-
le-Rixtel. Het machtige instrument kan 
worden bekeken, bespeeld en beluisterd. 
Een aangename en welluidende kennis-
making!! 
Rob Rassaerts, organist van de kerk, 
geeft tekst en uitleg en demonstreert de 
mogelijkheden/de eigenschappen van dit 
monumentale instrument.
Allemaal de moeite waard!! Dus van 
harte welkom!!
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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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Beste dames

Donderdag 4 september 20.00 uur De 
Couwenbergh.
Onze jaarlijkse openingsavond.
Maandag 15 september
Excursie Manege Patrick Verbakel.
Samenkomst 14.00 uur Kasteelweg 3.

Bestuur KVO

Jubileum concert.

Zaterdagavond 13 september is het dan 
zover. Wellicht heeft u het spandoek bij 
de kiosk al zien hangen: Ons jubileum-
concert in het kader van ons 140 jarig 
bestaan.
Het wordt weer “Muziek op het plein” en 
daarvoor wordt onze mooie kiosk om-
gebouwd tot een heus concertpodium. 
Verder zal natuurlijk het Kouwenberg-
pleintje weer gezellig aangekleed worden, 
zodat u onder het genot van een drankje 
kunt genieten van dit schitterend concert.
Het concert vangt om 20:15u aan en onze 
harmonie De Goede Hoop zal de spits 
afbijten. Onder leiding van onze dirigent 
Gerrit de Weerd zullen wij u een verras-
send en gevarieerd programma bieden. 
Aan het optreden van de harmonie zal 
medewerking verleent worden door pop-
koor Koskoier uit Gemert. Dit popkoor, 
met combo,  brengt niet alleen samen 
met de harmonie een aantal nummers 
ten gehore, maar zal ook een eigen pro-
gramma brengen, waar weer een aantal 
blazers van de harmonie aan meewerken. 
Verder hebben we ook Manon van Over-
dijk weten te strikken om samen met onze 
harmonie weer een aantal nummers te 
brengen. Wellicht herinnert u zich Manon 

nog wel. Zij was de winnares van “The 
Voice Of Laarbeek”. De avond zal afge-
sloten worden door de Klokkendorper 
uit ons eigen Aarle-Rixtel. Met deze par-
ty-band wordt het feest compleet!
De harmonie hoopt u te begroeten op dit 
avondvullende “must see” evenement.

Bericht 
van de redactie.

Door omstandigheden is het adres voor 
het inleveren van kopij tijdelijk gewijzigd 
van Kerkstraat 39 (Ad Loos) naar Het Kla-
vier 4(Maria Hagelaar-van Griensven.)

Kom dansen in de Zonnetij!

Vanaf 4 september aanstaande wordt in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij op 
elke eerste donderdag van de maand 
een dansmiddag georganiseerd. Onder 
leiding van de ervaren Disk Jockey Gerrit 
Jacobs zullen er verschillende gezel-
schapsdansen voorbij gaan komen. Te 
denken valt aan de Wals, Sirtaki, Cumbia, 
Tango tot aan een Swing. Iedereen is 
welkom, men heeft geen partner nodig. 
De middagen zijn goed voor lijf en leden 
en dansen houdt je jong! 

Vanaf 4 september dus elke eerste don-
derdag van de maand van 14.00u tot 
16.00u dansen in Zonnetij. Voor meer 
informatie kun je via e-mail of telefonisch 
contact opnemen met Machteld Hoe-
bergen van ViERBINDEN, mhoebergen@
vierbinden.nl of 06-45203227. 

Zegt het voort, op naar Zonnetij!
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www.autoschadeverbakel.nl

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent



11

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

filmcyclus 2014
     
De werkgroep Oudereneducatie, de vier 
gezamenlijke Seniorenverenigingen van 
Laarbeek en Stichting Welzijn Ouderen 
Laarbeek organiseren ook dit jaar weer 
een filmcyclus met als thema “Vormen 
van menselijke betrokkenheid en solida-
riteit” 
Vaak is te horen en te lezen dat vanaf het 
eind van de vorige eeuw de mentaliteit 
in onze huidige samenleving en cultuur 
zich sterk heeft verhard. En het lijkt erop 
dat dit proces zich nog steeds voortzet, 
al zijn er ook indrukwekkende initiatieven 
te noemen die op een ommekeer lijken te 
duiden. Het accent is steeds meer komen 
te liggen op het eigen ik, het eigen belang, 
geluk, genieten en welzijn. In de eerste 
plaats ‘ieder voor zich’ en dan vervol-
gens niet primair wij, doch ‘god’ die maar 
‘voor ons allen’ moet zorgen. Het behalen 
van voordeel en maken van winst lijken 
steeds meer de drijvende principes te zijn 
geworden. Op de zorg voor de gebrek-
kige, noodlijdende, zwakkere medemens 
wordt steeds meer bezuinigd. Denk aan 
het vluchtelingenbeleid, het beleid rond 
de zorg voor gehandicapten, chronisch 
zieken en ouderen. Deze reeks wil een 
tegenwicht bieden en enkele mooie voor-
beelden laten zien van wat ‘naastenliefde’ 
genoemd mag worden. In de inleiding en 
nabespreking zullen we begrippen als 
‘betrokkenheid’,  ‘barmhartigheid’,  ‘in-/
meeleven, mededogen, medelijden’ en 
‘solidariteit’ uitdiepen en ten opzichte van 
elkaar afbakenen.   

De cyclus bestaat uit een 4-tal films:
Film 1  Le gamin au vélo (het jochie op 
de fiets)  op dinsdag 16 september om 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg 27 in Beek en Donk.

Film 2  Les neiges (de sneeuw) du Kili-
mandjaro op dinsdag 7 oktober om 13.30 

uur in het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 
in Lieshout.

Film 3  Monsieur Lazhar (meneer 
Lahzar) op dinsdag 28 oktober om 13.30 
uur in het Buurthuis aan de Bernadet-
testraat 43 in Mariahout.

Film 4  Le Havre (de haven) op dinsdag 
18 november om 13.30 uur in De Dreef 
aan de Duivenakker 72 in Aarle-Rixtel.

De filmmiddagen starten steeds om 13.30 
uur met een korte inleiding door Philip 
Verdult, tot aan zijn pensioen als filosoof 
werkzaam aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Daarna wordt de film vertoond. 
Na de film is er een korte pauze, gevolgd 
door een interactieve nabespreking o.l.v. 
Philip Verdult. U mag zelf weten of u 
daarbij aanwezig wilt zijn; wel is dit zeer 
aan te bevelen. De middag, inclusief na-
bespreking, duurt tot ongeveer 17.00 uur, 
alleen inleiding, film, koffie/thee tot onge-
veer 16.15 uur.
Door een gezamenlijke inspanning 
kunnen senioren bovengenoemde  serie 
voor € 25,00 bijwonen. Ook is het moge-
lijk om één film voor € 7,00 bij te wonen.
Leden van de seniorenverenigingen 
hebben met de verspreiding van ONS 
een aanmeldformulier ontvangen, andere 
belangstellenden kunnen deze opvragen 
bij het secretariaat van Vierbinden (0492-
328803 of hbouwmans@vierbinden.nl ). 
Voor een uitgebreidere omschrijving van 
de films verwijzen wij naar de website 
van Vierbinden ( www.vierbinden.nl ) op 
deze site kunt u ook het inschrijfformulier 
vinden.    

Gitaarles: 
Gitaarles in Aarle-Rixtel, ook basgitaar en 
contrabas. Telefoon 0492-382610.

Klokje                                               
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Harry Oosthoek 
Koning van het Onze Lieve 

Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.

Maandag 25 augustus zal nog lang ge-
grift staan in de hoofden van de vele toe-
schouwers die maandag getuige waren 
van het Koningschap, dat werd behaald 
door Harry Oosthoek. Voor afgaande Ko-
ning, Eugène Barten overheerste echter 
een gevoel van teleurstelling. Bij prolon-
gatie van zijn titel zou de Blauwe Schut 
na jaren weer een Keizer in het midden 
hebben. Helaas voor hem liep het net 
even anders. Na 123 schoten was het 
Harry Oosthoek die met een welgemikt 
schot de laatste resten van de vogel naar 
beneden haalde. Een vreugdesprong 
onderstreepte nog eens zijn grote blijd-
schap. Met Harry Oosthoek hebben we 
de komende 3 jaar een Koning die zijn 
sporen als gildebroeder heeft verdiend.
Het was ontzettend druk daar bij het “Jan 
van Doorenpaviljoen”. Hoewel het wat 
later op de middag wat druilerig weer 
werd, was de stemming opperbest. De 
vele toeschouwers voelden de spanning 

goed aan. De dag van 
het Koningschieten was 
in de ochtend begonnen 
met een viering in de 
kerk die werd voorge-
gaan door pastoor Jos 
Verbraeken, die nog 
wat moest wennen aan 
de gilden in ons mooie 
dorp. Na de vendel-
groet werd bij de familie 
Prinsen de 150e ker-
misborrel gedronken. 
Ook het feit dat Huize 
Prinsen 50 jaar Erelid 
is van de Blauwe schut 
was reden voor een 
feestje. Hoofdman Jos 

van den Heuvel mocht mevrouw Prinsen 
een fraaie zilveren borrel aanbieden 
die voortaan gebruikt zal worden om te 
proosten. Hierna werd door de familie 
Prinsen een zeer goede lunch aange-
boden in hun fraai aangelegde tuin.
Na het voornoemde Koningschieten ging 
de nieuwe Koning te midden van zijn gilde 
en onder begeleiding bij het Sint Marga-
rethagilde naar Gildehuis van Bracht. Na 
een goedverzorgd Koningsmaal werd 
de Koning later op de avond naar zijn 
tijdelijke huisvestiging bij broer Riny ge-
bracht. Ook de dinsdag leverde nog een 
winnaar op voor de Blauwe Schut. In de 
gildetuin van het Sint Margaretha aan 
de Havenweg werd een schietwedstrijd 
gehouden. Het Koningskruis werd ge-
wonnen door Blauwe gildebroeder Rik 
van de Ven die de laatste restjes, met 
een welgemikt schot, koelbloedig naar 
beneden haalde.
Hoewel het op deze dag behoorlijk nat 
was mocht dit de pret niet drukken en 
mogen we terugzien op een prachtige 
kermis. Nogmaals de felicitaties aan de 
Nieuwe Koning.
Voor meer informatie, website: www.olv-
gilde.net  E-mail: secretariaat@olvgilde.
net tel: 0492-382288 / 0652462803.

Onze Lieve Vrouwe Gilde 
Aarle-Rixtel Anno 1324
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Bericht voor alle 
scootmobielgebruikers.

Scootmobielers en gevaarlijke 
verkeerssituaties 

Scootmobielen zijn de enige gemotori-
seerde voertuigen die zowel op de weg 
als op het trottoir mogen rijden en dat ook 
nog zonder rijbewijs. Dit geeft ook ver-
plichtingen om extra rekening te houden 
met het overige verkeer. De voetgangers 
op het trottoir horen vaak de scootmobiel 
niet aankomen.
Scootmobielers kunnen op hun beurt 
ook gevaarlijke situaties tegenkomen die 
om verbetering vragen. Het is belangrijk 
dat deze situaties gemeld worden bij de 
Verkeerswerkgroep in uw eigen dorp. Zo 
heeft elke dorpsraad een Werkgroep Ver-
keer waarin gevaarlijke verkeerssituaties 
besproken worden en aan de gemeente 
worden voorgelegd ter verbetering. Twee 
keer per jaar vindt dan een bijeenkomst 
plaats waar de gemelde situaties be-
sproken worden en voorgelegd aan de 
gemeente. Na een maand komt de ge-
meente bij monde van de wethouder en 
de ambtenaar verkeer weer bij de Werk-
groep Verkeer om de oplossingen te be-
spreken en in veel gevallen zijn de klei-
nere problemen dan al opgelost.
Wij willen u als scootmobielgebruiker 
vragen die verkeerssituaties die u als 
onveilig ervaart te melden aan de Werk-
groep Verkeer in uw dorp. U kunt dit het 
beste per mail doorgeven aan het vol-
gende adres:
-Aarle-Rixtel: info@dorpsplatform.nl 
-Beek en Donk: info@dorpsraad-beeken-
donk.nl 
-Lieshout: 
mhubrechsen@onsbrabantnet.nl 

-Mariahout: marivanderijt@hotmail.com 
U kunt natuurlijk ook terecht bij uw Stich-
ting Scootmobielpark Laarbeek via de 
website www.scootmobielpark.nl of per 
mail info@scootmobielpark.nl Hier vind 
u ook alle informatie over cursussen voor 
beginnende scootmobielgebruikers. U 
kunt ook bellen met José Zwanenberg op 
0492-382947
Stichting Scootmobielpark Laarbeek.

Stichting 
Scootmobielpark 

Laarbeek

Gratis proeflessen bij Dansstudio Ba-
sicflow in Bakel. Geef je op via : www.
dansstudiobasicflow.nl of bel naar 0492-
384022
Het nieuwe danslesrooster per 2 sep-
tember. Dinsdag 16.00-17.00 uur 
Dansmix 2 (Gr 3-4-5)
17.00-18.00 uur Jazz/modern 12+ 
Woensdag 13.30-14.15 uur Kleuterdans 
Gr. 1-2 14.15-15.15 uur Klassiek ballet 
Gr. 3-4-5-6 17.30-18.30 uur Hiphop 9 + 
18.30-19.30 uur Hiphop 12 +
Donderdag 17.00-18.00 uur dansmix 1 
(Gr 3-4-5) 18.00-19.00 uur Jazzkids 9 + 
19.00-20.00 uur Urban Jazz volwassenen 
20.00-21.00 uur Zumba volwassenen. 
Sabine Kuijpers BasicFlow Wellness Spa 
Havenweg 2 5735 SH Aarle-Rixtel web-
site: www.basicflow.nl BasicFlow Dans-
studio Gemertseweg 2 5761 CB Bakel 
www.dansstudiobasicflow.nl 
Algemeen tel. nr: 0492-384022
Email: info@basicflow.nl

Schilderlessen: 
In Atelier Overhorst worden schilder-
lessen en workshops schilderen gegeven. 
In september start weer de cursus schil-
deren met acrylverf voor volwassenen op 
donderdagavond en de cursus voor de 
jeugd van 7-12 jaar op zaterdagmorgen. 
De lessen zijn om de veertien dagen. 
Info: www.atelier-overhorst.nl

Klokje                                               
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 Cursus  “Kennismaken met 
Klassieke Muziek”                                

Inhoud 
Deze cursus van 12 thema-avonden gaat 
met u door de Geschiedenis van de Mu-
ziek en begint met een herhaling van alle 
afgelopen jaren.
Op de eerste avond kijken we naar een 
beknopt overzicht van de Geschiedenis 
van de Muziek en worden onderwerpen 
besproken als: wat is klassieke muziek, 
het ontstaan en opbouw van orkesten, 
verschillen in orkesten, soorten orkest-in-
strumenten, de taak van de dirigent en de 
concertmeester, en vooral de Thematiek.    
De overige 11 thema-avonden worden 
besteed aan één bepaalde componist, 
zoals Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart, Beet-
hoven, Mendelssohn, Brahms, Saint-
Saëns, Dvořák, Tsjaikovski, Debussy en 
Bartók.  
Een korte beschrijving van hun leven, 
gevolgd door het ‘leren luisteren’ naar 
bepaalde werken uit hun omvangrijke 
oeuvre. 
Steeds gaat het er om: Waar luister ik nou 
eigenlijk naar? Waar gaat dit werk over? 
Hoe zit deze compositie in elkaar? Hoe is 
het ontstaan?
Onderwerpen als Algemene Muziekleer 
en het Notenschrift komen zijdelings en 
minimaal aan bod. 
Bovengenoemde en nog veel meer on-
derwerpen worden beantwoord op de 
cursus:
“Kennismaken met Klassieke Muziek”, 
welke de werkgroep Educatie van Stich-
ting Vierbinden bij voldoende belangstel-
ling weer gaat organiseren. 
Voor wie? 
De cursus is bestemd voor iedereen die 
belangstelling heeft voor klassieke mu-
ziek maar er eigenlijk niets of te weinig 
van weet. Het is dus echt een kennisma-
king met.......

Een bepaalde vooropleiding, noten lezen 
en/of verdere kennis is niet nodig en dus 
is de deelname echt laagdrempelig.
Cursusleiding
De cursus staat weer o.l.v. Boudewijn 
Hopman uit Beek en Donk. Hij werkte als 
orkestviolist ad-hoc met verschillende or-
kesten samen. Hij studeerde viool bij Jan 
Elzinga en Joseph Belîk en was geruime 
tijd concertmeester van het ‘s Hertogen-
bosch Filharmonisch Orkest. Hij beschikt 
dan ook over een ruime orkest-ervaring. 
Plaats en tijd 
De cursus start in januari 2015 en wordt 
gegeven op maandagavond van 19.30 tot 
22.00 uurop een nog nader te bepalen lo-
catie binnen de gemeente Laarbeek.  
Aanmelden 
Voor een goed onderling contact en com-
municatie is het aantal plaatsen voor deze 
cursus beperkt tot maximaal 20 deelne-
mers. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 1 
december a.s.
Kosten voor de hele cursus incl. materiaal 
en koffie zijn € 100,00
Voor verdere informatie en aanmelding: 
Stichting Vierbinden, telefoon 0492-
328803 
of via e-mail: hbouwmans@vierbinden.nl 

Wandeling KBO / Senioren-
vereniging op 4 september

De maandelijkse (korte)wandeling  van 
de KBO/Seniorenvereniging start a.s. 
donderdag 4 september bij de Brabantse 
Kluis.
Van daaruit maken we een wandeling 
door de Biezen Aangezien het gebied 
nogal vochtig is, is aangepast schoeisel 
aan te bevelen.

Het vertrek is om 9.30 uur

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel
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Oproep organisatie 
Jeugd3daagse

We hebben als organisatie weer geweldig 
genoten van iedereen die mee heeft ge-
daan en geholpen.
Ondanks dat Jeugd3daagse 2015 heel 
ver weg ligt, gaan we over een paar 
maandjes alweer aan de slag. Elk nieuw 
seizoen zijn we weer op zoek naar en-
thousiaste organisatietalenten om onze 
groep te versterken. 
Als je interesse hebt of eens wil weten 
hoe het er binnen onze organisatie aan 
toe gaat, neem dan gerust eens vrijblij-
vend contact met één van ons op of stuur 
een mailtje: info@jeugd3daagse.nl
Dan kijk jij volgend jaar ook misschien 
wel tegen 300 lachende kindersnoetjes 
die weer volop hebben genoten van de 
Jeugd3daagse. Daar doen we het ten-
slotte voor!
Het Jeugd3daagse team

Een avontuurlijke 
Jeugd3daagse 2014

Wat hadden we een geluk met het weer! 
Ondanks alle slechte voorspellingen 
hebben we drie prachtige dagen gehad, 
waarvan twee dagen de zon flink aan het 
schijnen was. Alle voorbereidingen voor 
het buitenprogramma waren dan ook ge-
lukkig niet voor niets geweest. Na drie 
dagen gingen alle 300 kinderen met een 
enorme glimlach naar huis om papa en 
mama te vertellen over hun avonturen. 
Want dit jaar gingen we namelijk op ex-
peditie!
Hutten bouwen, vossenjacht en spook-
tocht
De dinsdag startte met een spectaculaire 
opening, waarbij onder muzikale begelei-
ding van ‘The A-team’ alle oranje shirtjes 
(de organisatie) binnenkwamen op een 
echt legervoertuig. Expeditie Jeugd-

3daagse kon beginnen! De kinderen 
stonden met open mond te kijken, want 
dat was toch wel echt heel erg stoer.
Na de openingsdans op ‘Salsa Tequila’ 
hoorden we al snel het geluid van hamers 
over het veld klinken, de hutten schoten 
als paddenstoelen uit de grond. Dit jaar 
kregen alle hutten een camouflagenet 
en hadden de kinderen zelf slingers, bal-
lonnen en andere versieringen meege-
nomen om hun hut te pimpen. Aan het 
einde van de ochtend stonden wij als or-
ganisatie trots naar alle prachtige hutten 
op het veld voor De Dreef te kijken.
Na de lunch was het tijd voor de vos-
senjacht. Iets anders dan normaal, want 
ieder groepje moest op zoek naar een 
specifieke vos. Nadat ze de vos hadden 
gevonden, ontvingen ze een expeditie-
munt en kregen ze een nieuwe zoekop-
dracht. Na twee uur waren alle groepen 
weer terug en de groepjes met de meeste 
munten mochten een prijsje uitzoeken.
Dinsdagavond hebben we ieder jaar een 
kampavond voor de grote jeugd. De kin-
deren blijven dan slapen in de tent naast 
De Dreef. Nadat alle slaapplekken waren 
verdeeld en het meegebrachte snoep was 
verorberd startte het avondprogramma. 
Dit jaar hadden de kinderen er extra veel 
zin in, want er was een spooktocht in de 
bossen uitgezet. Het was lekker griezelen 
geblazen! Na terugkomst uit de bossen 
moesten natuurlijk nog even de grie-
zelverhalen worden uitgewisseld en ging 
iedereen tevreden naar hun bedje toe. 
Sport- en speldag bij ASV de Hut
Woensdag was een grote sport- en 
speldag georganiseerd bij sportpark De 
Hut. Alle kinderen mochten verschillende 
spellen doen, allemaal in het thema van 
Expeditie Jeugd3daagse. Zo werd er 
flink gestreden bij de Rumble Run (een 
hindernisbaan) en Whip him off (een 
luchtkussen waarbij je de tegenstander 
met een grote bal van een paaltje moet 
slaan). Daarnaast waren er ook coör-
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dinatie spellen, zoals het spinnenweb, 
waarbij negen touwtjes aan een spijker 
vastzaten en door samen te werken 
moest de spijker in een fles belanden. 
Opperste concentratie was nodig bij het 
gooien van waterballonnen in een wok, 
want ze mochten niet kapot springen en 
als ze eruit butsten telde het ook niet. En 
het spel waar je het meest vies van werd, 
was het sponzen gooien – hoe later op 
de dag, hoe viezer! Uiteindelijk was het 
de bedoeling om zoveel mogelijk snoep-
kikkertjes te verdienen bij alle spellen. 
Aan het einde van de middag gingen de 
groepjes met de meeste kikkers met een 
grote bak snoepkikkers naar huis. 
Donderdag: kwis- en speldag
De laatste dag was alweer aangebroken. 
Voor deze dag was een variant op het 
Beek en Donkse ‘Kwizut’ georganiseerd. 
Bij iedere spelronde (in totaal vijf) ont-
vingen de groepen een envelop met 
daarin verschillende opdrachten: een 
doe-opdracht, aardrijkskunde vragen, 
puzzels (rebussen en logo’s), tv-vragen 
en een d’n hort op vraag. Het groepje 
mocht zelf bepalen of ze alle opdrachten 
wilde uitvoeren of maar een aantal op-
drachten. Ze hadden elke ronde een uur 
de tijd, voordat ze de envelop moesten 
inleveren. Natuurlijk waren er punten te 
verdienen en de groepjes met de meeste 
punten aan het einde van de dag waren de 
winnaars. Nadat we nog een laatste keer 
met zijn allen op ‘Salsa Tequila’ dansten, 
gingen de kinderen na het bedanken van 
de groepsleiding tevreden naar huis.
Het rode draad spel
Dit jaar hadden we een speciaal onder-
deel, namelijk het rode draad spel. Ie-
dere dag waren er een paar spelrondes, 
waarbij na elke ronde een aantal groepen 
afvielen – oftewel eliminatieproeven! Al-
leen dit keer moesten niet de kinderen 
de spelletjes uitvoeren, maar moest de 
groepsleiding laten zien of ze net zo fa-
natiek als de kinderen waren. De elimi-
natieproeven bestonden onder andere uit 

lolly likken, kralen rijgen, spijkers knopen, 
toren bouwen en eieren overbrengen via 
de evenwichtsbalk. Voor het finalespel 
moesten de finalisten onder een ca-
mouflagenet door de modder te kruipen. 
Wie als eerste zijn tien tennisballen in 
een emmer had, was de winnaar. Tijdens 
deze ontzettend spannende strijd moe-
digden alle kinderen de deelnemers flink 
aan. De grote winnaars waren Wendi en 
Nienke (groep 18). Zij mogen zich vanaf 
heden de beste expeditieleden van de 
Jeugd3daagse noemen!
Groot dank aan iedereen!
Wij willen alle kinderen, groepsleiding, 
hulpleiding, dagjeshulp, sjouwploeg, klus-
club en alle andere vrijwilligers enorm be-
danken voor weer een super geslaagde 
Jeugd3Daagse. Zonder jullie hadden wij 
deze avontuurlijke dagen nooit voor el-
kaar gekregen.
Iedereen hartstikke bedankt en tot vol-
gend jaar! Het Jeugd3daagse team.

Speciaal dankwoord aan onze sponsors:
A. Leenders Elektro
Artex
ASV’33
Auto Swaanen
Bakkerij van Brug
Belkum Bikes
BGA V.o.F.
Bloom
BoerenBond
Bouwmans Style Products
Bouwservice Jos van Bakel
Brabant Water
Chinees Restaurant Fong Shou
CONTOUR Accountants Venlo
Drukkerij Aarle-Rixtel B.V.
Eierhandel Verbruggen
Groente & Fruit van den Heuvel
Groep5700
H. van Vijfeijken 
Hagelaar Groothandel in Vers Vlees
Handelsonderneming Van Schijndel
Harrie Swinkels Groentehandel
Haval Disposables Gemert
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Heesakkers Administratie- en Advieskan-
toor
Herberg de Brabantse Kluis
HEVU Handelsonderneming
Horecagroep De Vrienden
Houtse Bazar
Installatietechniek Richard Kerste V.o.F.
J. van Schayk Zaag- en Sleepwerk
Jeurgens Biscuitfabriek B.V.
Jumbo Lieshout
Kapsalon Astrid
Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen
Kuijpers Tweewielers
Margo Elbers
Multi Vlaai Oss
Oosthoek Financieel Advies
Otten Installaties
Rabobank Peel Noord
Rotom Nederland B.V.
Slagerij Hegeman
Smurfit Kappa Van Dam
Snackpoint Le Patat
Taxibedrijf C. van Heijst

Van den Berk & Kerkhof Makelaars
Van Roij Interieurs
Verhoeven Loonwerken B.V.
Workx Materieelverhuur

BRIDGELES.

In oktober start ik weer met een beginner-
scursus Bridge.
Iedereen kan hieraan mee doen, je hoeft 
voorheen niet gekaart te hebben.
Je kunt allen met zijn 2’en of als groep 
mee doen.
De lessen zijn op woensdag-avond en 
worden in Beek en Donk gegeven.
Voor opgave of verdere info.
Fons van der Linden
0492 462415.
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Nieuwbouw Brede School

Na een spannende nationale aanbeste-
dingperiode heeft ons bedrijf de opdracht 
voor de sloop- en nieuwbouwwerkzaam-
heden voor de nieuwe Brede School in 
de wacht gesleept. In deze nieuwe school 
komen straks accommodaties voor de 
basisscholen De Heindert, De Driehoek, 
kinderopvang Fides en peuterspeelzaal 
Spring.
Een prachtig project midden in een mooie 
woonwijk en vlakbij het centrum van Aar-
le-Rixtel. Zoals u wellicht al heeft gezien 
is het bestaande schoolgebouw van De 
Heindert inmiddels gesloopt. De arche-
ologen bestudeerden daarna de grond 
op mogelijk historisch belangrijke zaken. 
Zoals het er op dit moment (eind juli) naar 
uitziet zijn er geen bijzonderheden ge-
vonden en kunnen over een paar weken 
de grondwerkzaamheden starten en kan 
de fundering voor het nieuwe gebouw 
worden aangelegd. 
Wij mogen ons op deze bouwplaats ver-
heugen in een grote betrokkenheid en 
interesse voor de bouwwerkzaamheden. 
Een buurman  die wij spraken heeft 
vroeger zelf nog aan het Evoluon in Eind-
hoven gebouwd. Hij kijkt zeker met be-
langstelling uit naar de nieuwbouw en de 
moderne bouwmethoden. Om iedereen 
de gelegenheid te geven op een vei-

lige manier de bouwwerkzaamheden te 
volgen een mooie ‘Bouwuitkijkplaats’ met 
zitbanken ingericht. Op een strategische 
plaats, heerlijk onder de beschutting van 
de bomen. 
Wij zullen proberen regelmatig voor u in 
het Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel een 
kleine update te geven van de vorde-
ringen op de bouw.
Ook is voor dit project een speciale fa-
cebookpagina ingericht waarop steeds 
de laatste nieuwtjes worden geplaatst 
Nieuwbouw Brede School Aarle-Rixtel.
Wij als Betuwse aannemer kijken uit naar 
een mooie bouwperiode in het prachtige 
Brabantse Aarle-Rixtel.
Kuijpers Bouw Heteren 

Expositie Tiny Fabrie 
in bibliotheek

Tot eind september zijn de beide vitrines 
in de Aarle-Rixtelse bibliotheekgevuld 
met werkstukken van Tiny Fabrie uit Aar-
le-Rixtel.
Al verschillende jaren is zij creatief bezig, 
eerst boetseren van figuren uit brood-
deeg en later met zelfhardende klei en 
powertex. Dit nadat ze hiervoor verschil-
lende cursussen gevolg had.
De figuren en beelden die ze maakt 
worden opgebouwd vanaf vanaf een 
ijzeren geraamte wat met aluminiumfolie 
bekleed wordt.
Dit grove model wordt dan afgeplakt met 
tape en daarna verder gevormd met klei.
Soms wordt voor de figuren ook wel ge-
bruik gemaakt van tempexbollen of pira-
miden.
Nadat de klei uitgehard is kan er ge-
schuurd en geverfd worden.
De expositie omvat een aantal kleurrijke 
sprookjesfiguren in grootte variërend van 
15 tot wel 50 cm en is te bezichtigen tij-
dens de openingsuren van de bibliotheek.
Ook voor het volgen van cursussen kun je 
bij Tiny terecht.
Haar telefoonnummer is: 0492381595
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De zomer van 2014 was eigenlijk geen 
echte zomer, maar meer een tussensei-
zoen dat ze in andere landen ook wel de 
natte moesson noemen. De straten en 
pleinen vol water, zandzakken voor de 
deur, de kelder toch vol water en de huis-
kamer ook, de dijk op springen, pompen 
of verzuipen, er klonk zelfs een Luctor et 
Emergo uit de verte. Nog even en dan 
waren de gemalen heet gelopen om ons 
kikkerlandje te redden. Rest ons nog de 
hoop op een erpelzomer in september. 
Dat brengt mij automatisch op het wereld-
nieuws dat ik eigenlijk buiten deze rubriek 
wil houden want het lukt ons toch niet om 
Poetin nog een peer verkopen, terwijl veel 
mensen dat wel zouden willen. Al was het 
alleen maar om hem wakker te schudden. 
Hij wil onze erpel nog wel maar ik zou 
zeggen, alles of niets. Ik ben een beetje 
moe aan het worden van onze wereldlei-
ders. Dat leiden moet toch op een andere 
manier kunnen, zonder geweld en met 
meer respect voor het leven van de be-
woners van deze planeet, ongeacht ge-
loof, kleur of wat dan ook. Ik kan me daar 
wel druk over maken maar ze zitten niet 
op mijn mening te wachten. Ik ga maar 
weer fietsen door Aarlese dreven, zoveel 
moois te zien op het scheiden van de 

zomer. Henk van Beek sierde het ED met 
een prachtige foto in een zee van wilde 
bloemen op Strijp. Die met het witte petje, 
dat is Henk. Als we nog een beetje zomer 
krijgen dan wiemelt het daar van de bijen, 
hommels en vlinders. Een eldorado voor 
de liefhebber. De grote pimpernel springt 
er echt bovenuit met zijn paarse bloem-
knoppen, de plant kan wel anderhalve 
meter groot worden. In vroeger tijden in 
de geneeskunst gebruikt als bloedstel-
pend middel maar dat was vroeger. En de 
retentievijver doet het al niet vijver. Kraak-
helder water, een uitbundige plantengroei 
met prachtig bloeiend waterdrieblad en 
waterlelies. Ik kwam er in de avondsche-
mering langs en dan is het een plaatje 
(foto) vanaf het bruggetje. En nu we toch 
richting Croij gaan. De appelbongerd van 
Broos al gezien. Volgend jaar de eerste 
oogst Kanzi, ijs en weder dienende, zo 
heeft hij mij beloofd. De natuurliefhebber 
heeft al lang gezien dat de hele boom-
gaard is omgeven door een haag(je) van 
planten en struiken, een beetje rewazzie. 
Dat is ook de bedoeling want hondsroos 
en Egelantier tieren welig. Nooit van ge-
hoord, zegt U. De naam moet U bekend 
in de oren klinken n want door heel Ne-
derland zijn er verenigingen, huizen en 
kroegen met die naam. Het is een wilde 
rozensoort die wel twee meter hoog kan 
worden met flinke doornige takken en 
een zeer welriekende bloem, roze met 
wit hart. Na een regenbui komt de sterke 
geur vrij, bijen en hommels worden er 
gek van. Vogels nestelen er heel graag 
in want de plant geeft bescherming tegen 
brutale vijanden. De rozenbottel is boven-
dien een lekkernij voor veel soorten, zoals 
de kramsvogel en koperwiek. In de oude 
geneeskunst werd de Egelantier gebruikt 
tegen rabiës, oftewel hondsdolheid. De 
plant is ook verbonden met de God Eros. 
Maak een halsketting van rozenbottels en 
het zal de liefde aantrekken. De rozen-
blaadjes schijnen vol met liefdesenergie 
te zitten en daarom werden die door het 

De Meikever
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Open dagen Klokkengieterij en 
Klompenschuurtje

 Op zaterdag 13 en zondag 14 september 
houdt Petit en Fritsen weer open dagen, 
in samenwerking met de Aarlese  heem-
kundekring. Zoals bekend  heeft Petit & 
Fritsen haar bedrijfsactiviteiten per 1 mei 
van dit jaar beëindigd en heeft Eijsbouts 
uit Asten de productie overgenomen.
In de Aarlese klokkengieterij worden dus 
geen klokken meer gegoten. Het oudste 
monumentale bedrijfsgedeelte,  daterend 
uit 1906 , blijft echter inclusief het inte-
rieur, volledig gehandhaafd. Hierin be-
vindt zich o.a.  de unieke houtgestookte 
gietoven  .Speciaal voor de bezoekers 
heeft Frank Fritsen een prachtige groot 
model van een” klok- in-aanbouw” gecon-
strueerd aan de hand waarvan het gehele 
productieproces in beeld kan worden  ge-
bracht. Kaartjes kunnen op beide dagen 
worden verkregen bij de ingang van de 
klokkengieterij.Op zondag14 september  
houdt ook het klompenschuurtje van 
klompenmaakster Nicole van Aarle open 
dag , ook van 10.00 tot 17.00 uur
De klokkengieterij is op beide geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur

huis gestrooid. Ik geloof niet alles, maar 
je kunt het natuurlijk altijd uitproberen. 
Thee van de blaadjes voor het slapen-
gaan geeft rust en toekomstdromen. Die 
dromen hebben we hard nodig om te 
blijven geloven in het goede van de mens 
op deze aarde. Vrede zij met U. 

De meikever.

Dag van de Ouderen   

Op 1 oktober organiseren de gezamen-
lijke KBO verenigingen van Laarbeek 
weer de “Dag van de Ouderen”. Op deze 
dag kunt u luisteren en genieten van het 
Nuenens Theater zanggroep “Priamore” .
Priamore presenteert een keur aan mu-
ziekstijlen zoals operette, opera, zigeu-
nermuziek en muziek in allerlei talen, 
zoals Frans, Italiaans en Nederlands.
Het ongeveer 40 leden tellend gezel-
schap treedt vóór de pauze op als een 
grote groep bontgeklede zigeuners en na 
de pauze als Oostenrijkers.
De middag wordt gehouden in het Multi-
functioneel Centrum “De Dreef” De Dui-
venakker 76, Aarle Rixtel.
Aanvang van deze middag is van 13.30 
uur tot ± 17.00 uur. Bij binnenkomst ont-
vangt u bij vertoon van uw toegangskaart 
een heerlijke kop koffie of thee met iets 
lekkers er bij.
Om te voorkomen dat u de rest van de 
middag op een droogje zou moeten zitten 
ontvangt u ook nog twee consumptie-
bonnen. Ook  zullen er lekkere hapjes ge-
serveerd worden.
In de pauze worden er loten verkocht voor 
een mooie loterij.
Een middag vol amusement voor slechts 
€ 5,00.

Toegangskaarten kunt u kopen op onder-
staande adres.
Aarle-Rixtel: dinsdag 9 en vrijdag 12 sep-
tember van 10.00 tot 12.00 uur in de Pas-
torie, Heindertweg 1.
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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OPRICHTING STICHTING 
NABESTAANDEN NA 

ZELFDODING EINDHOVEN

In dit voorjaar is de Stichting Nabe-
staanden na Zelfdoding Eindhoven op-
gericht. Vanuit deze stichting zullen de 
jaarlijkse verwerkingsgroepen voor nabe-
staanden na zelfdoding worden georgani-
seerd. Voorheen werden deze georgani-
seerd door de Werkgroep Nabestaanden 
na Zelfdoding. De groepen zijn een vorm 
van begeleid lotgenotencontact.
Het stichtingsbestuur, dat voor een groot 
gedeelte bestaat uit nabestaanden, zal 
ook zoeken naar nieuwe vormen van on-
dersteuning. Om dit belangrijk werk mo-
gelijk te maken is het bestuur op zoek 
naar fondsen die financieel willen onder-
steunen.
Groep najaar 2014
Komend najaar start in Eindhoven op-
nieuw een verwerkingsgroep voor vol-
wassen nabestaanden na zelfdoding. 
Onder begeleiding van twee professio-
nele hulpverleners vinden lotgenoten bij 
elkaar ondersteuning in het verwerken 
van dit ingrijpende verlies. 
De groep bestaat uit 10 bijeenkomsten. 
Voorafgaand vindt er een kennismakings-
gesprek plaats met de begeleiders. 
Daarnaast zal ook een groep voor jon-
geren van start gaan. De groep bestaat 
uit 5 bijeenkomsten. Met belangstel-
lenden is er voorafgaand een kennisma-
kingsgesprek.
De groepen draaien met ondersteuning 
van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost 
Brabant. Voor informatie en opgave kunt 
u voor beide groepen terecht bij de bege-
leiders: 
Anka Steinfort, 06-23920103 of Roel Hek-
king, 06-10769154. Zie ook de website: 
http://www.dse.nl/~nabestaanden/.

Honden uitlaatplekken 
en overlast

Tijdens de bijeenkomst van 26 juni met 
4 dorpsraden en de gemeente Laar-
beek zijn enkele afspraken gemaakt die 
er toe moeten leiden dat de overlast van 
hondenpoep in Aarle-Rixtel wordt terug-
gedrongen. Op 4 september wordt het 
overleg voortgezet
De leden van het Dorpsplatform en u 
allen als bewoners van Aarle-Rixtel wordt 
gevraagd mee te denken over adviezen 
die de overlast kunnen terugdringen. 
Hieronder stellen wij enkele vragen waar-
over u zou kunnen nadenken 
* Welke overlast ondervindt u en waar 
komt die het meeste voor?
* Via welke route lopen de meeste honden 
naar hun uitlaatplek?
* Er staan gemeentelijke afvalbakken die 
ook gebruikt mogen worden voor het de-
poneren van hondenpoep in zakjes. Is 
dit voldoende of moeten er nog bakken 
bijkomen en waar? Als de hondenbezitter 
al wel het zakje gebruikt heeft moet hij 
dat wel kwijt kunnen want je kan niet ver-
wachten dat hij of zij daar half Aarle-Rixtel 
mee rond loopt.
* Er worden ook verwijsbordjes gemaakt 
naar de richting van de uitlaatplekken, 
waar moeten die komen staan?
*Zijn er voldoende uitlaatstroken? We 
zien b.v. dat er in het centrum geen uit-
laatstroken zijn, is daar ergens plek voor?
U wordt verzocht uw voorstellen voor 4 
september te sturen naar het Dorpsplat-
form op mailadres info@dorpsplatform.nl 
U kunt ook bellen naar 0492 381696

Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
www.dorpsplatform.nl 
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www.twanvanhout.nl
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LEZINGENREEKS(EN) KUNST-
GESCHIEDENIS 2014 - 2015

Met ingang van oktober 2014 gaat KBO 
Aarle-Rixtel verder met de reeds twee 
jaar lopende lezingenreeks kunstgeschie-
denis en bij voldoende belangstelling bo-
vendien met een zogenaamde starters-
cursus.
Voor de middagbijeenkomsten (de lo-
pende cursus) is gekozen voor:
”De schok van het nieuwe: moderne 
kunst”
Van Gogh verkocht bij leven geen enkel 
schilderij, nu staan er lange rijen voor zijn 
museum. Mondriaan stierf in armoede, 
terwijl heden ten dage zijn werk miljoenen 
opbrengt. En het is nu bijna niet meer 
voor te stellen, maar ook de impressi-
onisten werden in eerste instantie niet 
gewaardeerd. Hun schilderkunst werd 
als schokkend ervaren. Men vroeg zich 
af of deze jonge honden überhaupt wel 
konden schilderen. In de loop van de 
twintigste eeuw zullen er vele kunststro-
mingen volgen die voortborduren op de 
ingeslagen weg van het impressionisme. 
En die weg gaan we volgen.
In zeven bijeenkomsten van anderhalf 
uur zult u wegwijs worden gemaakt in de 
wondere wereld van de moderne kunst. 
Van het impressionisme gaan we via het 
expressionisme naar het kubisme en de 
abstracte kunst. Zowel schilderkunst, als 
beeldhouwkunst en architectuur zullen 
behandeld worden in hun context en tijd. 
Na afloop van deze cursus zult u met an-
dere ogen kijken naar het werk van o.a. 
Picasso, Mondriaan en Jackson Pollock.
Alle lezingen worden gehouden in de 
oude Pastorie aan de Heindertweg 1 te 
Aarle-Rixtel.
De volgende dagen zijn vastgelegd: de 
donderdagen 9 en 23 oktober, 13 en 27 

november en 11 december 2014 en 8 en 
22 januari 2015. De aanvangstijden zijn 
13.30 uur (groep 1) en 15.45 uur (groep 
2). Elke lezing duurt tweemaal drie kwar-
tier met een pauze van een kwartier. Er is 
voor een enkeling nog plaats.
  
Daarnaast zal (bij voldoende deelname) 
wegens succes herhaald worden: Inlei-
dende cursus Westerse Kunstgeschie-
denis.
Altijd al het verschil willen weten tussen 
een Romaanse en een Gotische kerk? 
Of waarom de Renaissance eigenlijk de 
Renaissance genoemd wordt? En u heeft 
vast wel eens van Rembrandt gehoord, 
maar wie was eigenlijk Caravaggio? U 
krijgt het allemaal te horen ėn te zien in 
deze cursus algemene kunstgeschie-
denis.
De cursus is bedoeld voor ‘starters’ in de 
kunstgeschiedenis. In zeven bijeenkom-
sten van eveneens anderhalf uur wordt u 
in chronologische volgorde langs de ‘ge-
hele’ westerse kunstgeschiedenis geleid. 
Deze reeks begint bij de Grieken en ein-
digt bij de grote kunststromingen van de 
eerste helft van de 20e eeuw.
Zowel de schilderkunst, beeldhouwkunst 
als bouwkunst komen aan bod, waardoor 
deze cursussenreeks u van een goede 
basiskennis van de kunstgeschiedenis 
voorziet.
Deze cursussenreeks vindt eveneens 
plaats in de oude Pastorie en wel op de-
zelfde donderdagen als hiervoor gemeld 
en vangt aan om 19.00 uur. Ook hier een 
pauze van een kwartier.

Alle cursussen worden gegeven door drs. 
Willem van Roij, kunsthistoricus, gespeci-
aliseerd in modernistische kunst en archi-
tectuur en groot kenner van Piet Mond-
riaan.
De kosten voor KBO-leden zijn 45 euro 
en voor niet-leden 55 euro, te betalen 
voor aanvang van de cursus.
Indien u belangstelling heeft wilt u dan 

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel
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een e-mail sturen naar Hans van Roij 
(jthbvanroij@live.nl) met vermelding van 
uw persoonlijke gegevens, uw adres en 
telefoonnummer en de cursus waar uw 
belangstelling naar uit gaat. U kunt ook 
telefonisch met hem contact opnemen: 
0492.474092.

Hans van Roij

Seniorenvereniging KBO 
Aarle-Rixtel

SENIORENVERENIGING/K.B.O. AAR-
LE-RIXTEL  organiseert een 
Kunst & Curiosa evenement op 

woensdag 15 oktober.

In samenwerking met Kunsthandel Art 
Dumay uit Nuenen wordt dit
Kunst & Curiosa evenement georgani-
seerd.
 De experts van deze Kunsthandel zullen 
deze woensdagmiddag aanwezig zijn in 
multifunctioneel gebouw “De Dreef” van 
13.00 – 17.00 uur om kunst en curiosa te 
taxeren. 
De volgende voorwerpen kunnen beoor-
deeld worden: schilderijen, tekeningen 
en etsen, zilver, sieraden en andere klas-
sieke voorwerpen. De taxateurs zijn all 
round. Zij geven aan welke waarde het 
stuk heeft en welke historie erover be-
kend is. Deelnemers mogen maximaal 3 
voorwerpen ter taxatie aanbieden.
Iedereen, ook niet KBO-leden, is welkom 
in “De Dreef”.
Zet deze middag nu reeds in uw agenda 
en zorg dat u erbij bent op deze bijzon-
dere middag.
Uit de door Art Dumay reeds georgani-
seerde Kunst & Curiosa Evenementen 
bleek dat er prachtige vondsten gedaan 
worden.

Ervaring van je leven kun je op 
doen in Ghana!!!!

In de zomer van 2015 wil ik samen met 
een tiental jonge mensen in de leeftijd 
van 18 tot 25 jaar naar Ghana gaan. We 
zullen gaan in de periode juni/juli, reke-
ning houdende met school/werk. 
De bedoeling van deze reis is: jongeren 
kennis te laten maken met het leven en 
wonen in een derde wereldland met een 
andere cultuur als de onze; werken in een 
project, en de schoonheid van het land 
ervaren.

 De reis zal daarom 3 weken duren en het 
programma zal als volgt zijn:
1 week woon je samen met een reisge-
noot bij mensen in een dorpje in het bin-
nenland van Ghana.
1 week zullen we in 2 groepen daadwer-
kelijk gaan werken in een project, naar 
alle waarschijnlijk in een ziekenhuis .
1 week zullen we rondtrekken door 
Ghana en enkele bezienswaardigheden 
bezoeken alsmede allerlei projecten be-
zoeken.

Voor de voorbereiding van de reis en om 
te komen tot een hechte groep zullen er 
enkele voorbereidingsbijeenkomsten zijn.
De totale kosten welke voor eigen reke-
ning komen zullen globaal tussen € 1500 
en € 2000- liggen. Dit bedrag is voor het 
vliegticket, reiskosten in Ghana en ver-
blijfkosten.  Dat is niet weinig, maar je 
doet een ervaring op voor je hele leven.
Als begeleiding van de groep zal tevens 
een verpleegkundige meegaan die erva-
ring heeft in Ghana. 
Voor nadere informatie en opgave voor 
deelname kun je contact opnemen met 
diaken Ton Schepens 0615690059.
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Aarle Rixtel. Handboogschutterij de Een-
dracht behaalde afgelopen donderdag 
een redelijk resultaat op de doel van HBV 
Houts Welvaren. Op 10 juli j.l. nam de 
Eendracht met 7 schutters deel aan dit 
toernooi in Mierlo Hout.
De Eendracht gaf vooraf aan 1360 
punten te gaan schieten. Het werden er 
1345, dus een negatief resultaat van -15 
punten. Per schutter is dit  – 2.14. Aan het 
einde van het toernooi zal blijken welke 
klassering dit heeft opgeleverd.
Resultaten schutters de Eendracht:

1. Frank Schepers  222
2. Walter Jansen  222
3. Toon van Hoof  217
4. Paul van Bakel  203
5. Jo Maas   200
6. Arno Donkers   149
7. Martien v/d Graef  132

Aarle Rixtel. De jaarlijkse verschieting 
om de Jo van de Elsentrofee bij Hand-
boogschutterij de Eendracht vond j.l. za-
terdag plaats op de doel in Aarle Rixtel. 
Bij deze onderlinge wedstrijd is het de 
bedoeling om op of zo dicht als moge-
lijk bij je jaargemiddelde te schieten. Dit 
jaargemiddelde wordt pas na de wedstrijd 
bekend gemaakt om de spanning tijdens 
de wedstrijd er in te houden. Vanwege de 
vakantie waren slechts 7 schutters aan-
wezig en zij maakten er een gezellige 
wedstrijd van mede omdat er ook nog al 
wat toeschouwers waren en dit ook de 
laatste wedstrijd was voor de vakantiepe-
riode. 
De onderlinge verschillen waren, verge-
leken met het afgelopen jaar, een stuk 
groter. Slechts 2 schutters wisten door 
hun jaargemiddelde heen te schieten.

Winnaar van de Jo van de Elsentrofee 
2014 werd Toon van Hoof. Hij wist exact 
zijn jaargemiddelde te schieten, 224 
punten

Uitslag Jo van de Elsentrofee 2014:

1. Toon van Hoof 224   
2. Martien v/d Graef 172 = +5
3. Arno Donkers  159 = - 9
4. Paul van Bakel 282 = - 11
5. Michiel Verbakel 146 = - 14
6. Gerrie van Hoof (hs) 155 = +19
7. Erwin Wijnhoven 174 = - 44

De eerstvolgende wedstrijd is op don-
derdag 11 september a.s. Dan zijn HBV 
DHSZOD uit Asten Heusden en HBV Ro-
zenjacht uit Vlierden de volgende tegen-
standers in de 8e wedstrijd van het van 
Ganzenwinkeltoernooi, aanvang 20.00 
uur.

Terwijl velen elders van een vakantie 
genoten,
kabbelde het leven in Aarle voort,
zonder noemenswaardige excessen,
heerlijk rustig zoals het hoort.
Op vele plaatsen op deze aardbol,
is het onrustig, maken ze elkaar af
of word je uit de lucht geschoten,
ja er lopen er heel wat rond,
van die machtswellustelingen en mal-
loten.
In ons eigen landje,
maar ze zich druk om Zwarte Piet,
ik vind het belachelijk,
maar wellicht dat u het anders ziet.
Wat lazen we verder in de krant,
de oude Pastorie zal worden bemand,
een B. & B. wordt daar geschapen,
dus voor de vakantiegangers,
een mogelijkheid meer om in Aarle te 
slapen.
 
RD
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De collecteweek voor het kwf

De collecteweek voor het kwf is weer be-
gonnen, in de week van 1 t/m 6september 
komen de collectanten bij u langs.
Er  zijn  weer 33 collectanten bereid, om 
in aarle-rixtel langs de deur te gaan om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor de 
ernstige ziekte kanker.
Elke collectant heeft een collectantenpas 
bij zich, zodat ze zich kunnen legitimeren 
en hopen dat u de collectanten niet in de 
kou laat staan.
En zeker de zieke mensen niet.
We willen nogmaals de collectanten be-
danken voor hun inzet.
Zou u volgend jaar  willen collecteren  
voor het kwf , dat  is dan mogelijk.
Vele handen maken licht werk.
Neem dan  contact op met een van de 
coördinators.  
Bedankt namens  coördinators van de  
kwf kanker bestrijding 
Antoinette Biemans.
Hanneke van den Berkmortel.
Janssensstraat 45 / 43

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

3 OKTOBER

4 OKTOBER

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

VOOR TICKETS EN MEER INFORMATIE:
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.

Nieuw  e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl
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       Dat is thuiskomen! 

Openingstijden: 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

 
Gesloten 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 16.00U 

 
Onze winkel is verhuisd! Vanwege verbouwingswerkzaamheden is de winkel 

tijdelijk gevestigd in onze werkplaats achterom 
 

Kouwenberg 25 • 5735 GM  Aarle-Rixtel • telefoon 0492-381302 • e-mail info@vanroij.com 
 

Woningstoffering •Machinale houtbewerking • Interieurbouw 

 
 
 
 

 

 

Café van Bracht
Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen

Kerkstraat 9, 5735 BW  Aarle Rixtel  Telefoon 0492-381221
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OKTOBERFEST 
AARLE RIXTEL

 

Vrijdag 3 oktober: WOENDERBAAR
Und Die PARTYHOSEN

Tent open vanaf 19:00 uur, entree € 10,-
Zaterdag 4 oktober: WIR SIND SPITZE

Und Die PARTYHOSEN
Tent open vanaf 19:00 uur, entree € 10,-

Oktoberfest Aarle Rixtel
KAARTEN VERKRIJGBAAR VIA:

Van den Heuvel 
Groente & Fruit Aarle Rixtel,

Bakkerij van Brug Aarle Rixtel,
D.I.O. Drogist Mark Lieshout,

Bloemenatelier De 4 Seizoenen 
Beek en Donk

Houtse Bazar Helmond en
info@oktoberfest-aarle-rixtel.nl

Ben er snel bij want…..VOL=VOL
Groepen vanaf 10 personen kunnen een 

tafel reserveren
Meer info:

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl
GRAAG AANGEPASTE KLEDIJ

Een groot deel van de zomer konden 
we regelmatig op de pedalen onder 
prima omstandigheden, maar de laatste 
weken  was het weer dikwijls twijfelachtig 
en moesten we telkens de vraag stellen 
gokken we op een nat pak of blijven we 
thuis. We hopen dat september voor een 
mooie nazomer gaat zorgen, want we 
hebben nog genoeg tochten op het pro-
gramma staan. Op 7 september zijn dat 
de Geelderstochten van 93 en 65 km., 
vertrek om 08.30 uur voor de langste af-
stand en om 09.00 uur fietst de 25-km. 
groep de kortere versie, start vanaf het 
kerkplein. Een week later op zondag 14-9 
staat onze Bockenreyderstocht weer 
op de landelijke kalender van de NTFU. 
Voor de 101 km. kan men inschrijven en 
starten tussen 08.30 en 09.00 uur vanaf 
grand-café Stout. Wil men in groepsver-
band en onder ADW-begeleiding fietsen 
dan kan men vertrekken om 08.35 en om 
08.40 uur. De 25-km. groep fietst de 89 
km. lange route en die rijden om 09.00 
uur aan.
De wekelijkse fietsavonden op dinsdag- 
en donderdagavond beginnen in verband 
met de vroeg invallende duisternis om 
18.30 uur, op woensdagmiddag blijft het 
vertrek deze maand om 13.30 uur. Alle 
informatie is na te lezen op www.aande-
wielen.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. 

HET VEERHUISJES MENU, ZO-
VEEL GANGETJES NUTTIGEN ALS U 
WENST, WOE en DON  € 23.50  VRIJ t/m 
ZON € 26.50. Het Veerhuis 0492-461889 
– www.restauranthetveerhuis.nl

Klokje                                               Klokje                                               
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PURE BEING

low

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
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 NL37RABO010.14.95.048
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 
Gemeenschapsblad 

Maria Hagelaar van Griensven, 
Het Klavier 4

Tel 0492 - 383293
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Cursus 
“Word voor gevorderden

” voor vrijwilligersorganisaties
 Als uw organisatie werkt met vrijwilligers, 
dan is het natuurlijk prettig als zij ook de 
mogelijkheden kennen van computerpro-
gramma’s zoals bijvoorbeeld Word
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek 
heeft als één van haar taken het bevor-
deren van deskundigheid van vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties in Laarbeek. 
Daarom bieden wij regelmatig cursussen 
aan, zoals de cursus Word voor gevor-
derden, die in september weer van start 
gaat. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen 
vrij. Deelname aan de cursus is gratis. 
Per organisatie kunnen er max. 2 vrijwilli-
gers worden aangemeld. De cursus start 
op 16 september of op 28 oktober en de 
uitvoering van de cursus wordt verzorgd 
door Computeronderwijs Laarbeek. 
Voor meer informatie over de cursus en 
aanmeldingen kunt u contact opnemen 
met Suzan de Koning via vrijwilligers-
werk@vierbinden.nl of 0492-328807.

De Maatschappelijke Stage gaat 
weer van start!

De maatschappelijke stage wordt in het 
begin van het nieuwe schooljaar weer 
door de middelbare scholen opgestart. 
Leerlingen van de middelbare scholen 
uit Laarbeek/ Gemert en Helmond gaan 
op zoek naar leuke stageplekken bij vrij-
willigersorganisaties en verenigingen om 
kennis te maken door 30 uur vrijwilligers-
werk te doen. 
De maatschappelijke stage biedt vrijwilli-
gersorganisaties en verenigingen de mo-
gelijkheid om te werken met de vrijwilli-

gers van de toekomst. Een mooie kans 
voor zowel de stagiair als de stageaan-
bieder! De inhoud van de stages is zeer 
divers. Zo kunnen leerlingen aan de slag 
in culturele organisaties, kinderboerde-
rijen, sportverenigingen, zorginstellingen 
en tienercentra. Maar ook kunnen leer-
lingen zich inzetten bij grotere evene-
menten zoals de kindervakantieweken.   
Begin oktober zullen de leerlingen op 
zoek gaan naar hun maatschappelijke 
stage. Voor die tijd kunt u stageplekken 
voor uw organisatie aanbieden. Het aan-
meldformulier is online in te vullen op de 
website: www.vierbinden.nl (project maat-
schappelijke stage) of u kunt mailen naar 
stagemakelaar@vierbinden.nl. 
Tevens nodigt ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek alle vrijwilligersorganisa-
ties van harte uit om uw stageplek aan 
de Laarbeekse leerlingen te presenteren 
tijdens de stagemarkt die op donderdag 
2 oktober zal worden gehouden op het 
Commanderij College in Beek en Donk. 
Mocht u zich hiervoor aan willen melden 
dan kunt u contact opnemen met Suzan 
de Koning, stagemakelaar@vierbinden.nl 
of 0492-328807.
Naast het aanmelden van de stage-
plekken kunt u bij de stagemakelaar te-
recht als u behoefte hebt aan meer infor-
matie over de maatschappelijke stage. 

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

LAARBEEK – ViERBINDEN vrijwilligers-
werk Laarbeek is voor heemkundekring 
de Lange Vonder op zoek naar een pen-
ningmeester en een secretaris (m/v). De 
werkzaamheden van de penningmeester 
bestaan uit o.a.: opstellen van begro-
ting en jaarrekening, ter bespreking en 
vaststelling door de ledenvergadering. 
Correspondentie m.b.t. subsidie met de 
gemeente verzorgen. Bijhouden van 
mutaties in kas en bank. Innen van contri-



38

 Tel:   0492381038 
 Lieshoutseweg 31
  Aarle -Rixtel 
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buties en abonnementsgelden. Bewaken 
van de begroting en hierover rapporteren 
in de bestuursvergaderingen. Samen met 
de secretaris de ledenadministratie en 
abonnementen bijhouden.
De secretaris houdt zich bezig met o.a.: 
Notuleren en uitschrijven van vergade-
ringen. Verzorgen van correspondentie 
naar leden en anderen. Het maken van 
een jaarverslag. Samen met de penning-
meester het verzorgen van de ledenad-
ministratie.
De werkzaamheden van beide functies 
kunnen naar eigen inzicht uitgevoerd 
worden, thuis of in de Heemkamer, en 
zullen ongeveer 2 à 3 uren gemiddeld per 
week kosten. Het bestuur vergadert 1 keer 
in de 6 weken. Iedere donderdagavond is 
er gelegenheid om de Heemkamer aan 
de Parklaan te bezoeken. Iedereen die 
belangstelling heeft in genoemde functies 
wordt van harte uitgenodigd om een keer 
kennis te komen maken.

PLAN Nederland is een organisatie die 
werkt aan blijvende verbeteringen van 
levensomstandigheden voor kinderen 
in ontwikkelingslanden. Dit jaar wordt 
voor de 14de keer, in samenwerking met 
schaatsbond KNSB, een landelijke scho-
lierenactie georganiseerd: “Schaatsen 
voor Water”. Duizenden schoolkinderen, 
leden van schaatsverenigingen en ge-
zinnen schaatsen zoveel mogelijk rondjes 
op de ijsbaan, en laten zich per ronde 
sponsoren door vrienden en familie. Van 
de opbrengst worden in Zambia water-
putten gebouwd, toiletblokken en groen-
tetuintjes op scholen aangelegd en voor-
lichting gegeven over hygiëne.
Om de boodschap van PLAN op een 
duidelijke manier over te brengen, komt 
ViERBINDEN graag in contact met 
mensen die als gastspreker presentaties 
willen geven aan groepen kinderen op 
basisscholen.
Verder geef je informatie over de 

“Schaatsen voor Water” actie en het wa-
terproject in Zambia. Er wordt een gast-
sprekertraining aangeboden door PLAN 
Nederland.
Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande 
of andere vrijwilligersvacatures kunt u 
contact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laar-
beek, Otterweg 27, 5741 BC Beek en 
Donk. Tel. 0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   
De vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.vierbinden.nl of te vinden 
in de vacaturemappen van de dorpsser-
vicepunten.
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Voetreflex helpt bij bedplassen

Wieneke Prinsen (eigenaar van Wieneke 
Prinsen Reflexologie & Massages) heeft 
afgelopen schooljaar haar afstudeers-
criptie geschreven voor de 3-jarige HBO-
studie VoetreflexPlus. Voor deze scriptie 
heeft ze onderzocht of voetreflextherapie 
kan helpen bij het verminderen van bed-
plassen bij kinderen tussen de 6 en 12 
jaar. Wieneke legt uit: “Bedplassen heeft 
voor kind en ouders nogal wat impact en 
reguliere behandeling via huisarts of GGD 
heeft maar zelden resultaat of is vaak erg 
kind-onvriendelijk. Denk maar eens aan 
de plaswekker. Dat was voor mij de reden 
voor dit onderwerp voor mijn scriptie”.
Wieneke heeft diverse kinderen behan-
deld met behulp van voetreflextherapie. 
Allemaal hebben deze kinderen in hun 
eigen tempo en niveau mooie resultaten 
behaald. Bij één kind sloeg de therapie 
snel aan waardoor het binnen de 9 be-
handelingen bijna alle nachten droog 
sliep, bij de anderen duurde het wat 
langer. Allemaal slapen ze na afronding 
van het onderzoek meer dan de helft van 
de nachten droog, terwijl ze voor aan-
vang alle nachten ongelukjes hadden 
(soms meerdere per nacht). Verder bleek 
dat ook subklachten verminderden, zoals 
problemen met concentratie, gebrek aan 
zelfvertrouwen, druk gedrag, negatief 
zelfbeeld, prikkelbaarheid met woede-uit-
barstingen en slecht slapen. 
Wieneke vertelt: “Ik genoot van het contact 
met de kinderen en vond het interessant 
om het groeiproces van deze kinderen te 
begeleiden. Ze zijn vaak nog heel puur, 
open en eerlijk. Ze kwamen graag naar 
de therapie en vonden het heerlijk dat er 
niet wekelijks over hun probleem werd 
gepraat maar dat ze heerlijk gemasseerd 

werden. Ik vond het steeds weer een 
uitdaging om de oorzaak van het bed-
plassen te achterhalen. Alle ouders waren 
blij met de positieve veranderingen die 
hun kind, los van het (bijna) droog slapen, 
had doorgemaakt. De meeste besloten 
na afronding van het onderzoek het kind 
nog maandelijks voor een behandeling te 
laten komen waardoor het resultaat beter 
stabiel blijft.”
Haar scriptie is beoordeeld met een 8,1, 
zodat Wieneke binnenkort het HBO-di-
ploma VoetreflexPlus in ontvangst mag 
nemen. Uitgeleerd is ze nog niet; in ok-
tober gaat ze haar kennis nog verder 
uitbreiden met de opleiding Medische 
Basiskennis om zo in de toekomst ver-
goeding via de zorgverzekeraars mogelijk 
te maken.
“Ik hoop dat meer ouders met hun kind 
mijn praktijk weten te vinden. Behalve 
bedplassen zijn ook vage buikklachten, 
slapeloosheid, concentratieproblemen of 
hoofdpijn met voetreflextherapie te ver-
minderen of verhelpen.”
Voor meer informatie: www.wieneke-
prinsen.nl of 06-46165400.

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU 
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl

4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl

GEVONDEN: Bij dieren-
park een oorring, af te 
halen bij Maria Hagelaar Het Klavier 4. 
Tel 0492383293.

Klokje                                               
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Vanaf 18 september 
Nieuw seizoen Literair 
Café Alleman van start

Voor het vijftiende achtereenvolgende 
seizoen organiseert Bibliotheek De Lage 
Beemden is samenwerking met “Lees-
club Gemert”, het Commanderij College, 
Boekhandel Bruna-Wijn en Brasserie De 
Keizer een aantal literaire avonden.
Deze vinden op donderdag plaats van 
20.00 tot 22.00 uur (let op: 15 januari be-
gint de lezing om 19.30 uur) bij Brasserie 
De Keizer, Ridderplein 3 te Gemert. En-
tree via de zij-ingang.
Iedereen met literaire belangstelling is 
van harte welkom!
Toegangskaartjes
Losse kaartjes kosten € 8,00 en zijn 
verkrijgbaar bij Bibliotheek De Lage 
Beemden in Gemert of op de avond zelf 
bij Brasserie De Keizer indien er nog 
kaartjes beschikbaar zijn. Leerlingen van 
het Commanderij College hebben gratis 
toegang op vertoon van hun schoolpas.
De gehele cyclus
Door € 48,00 over te maken op reke-
ningnummer NL62RABO0166145874 
t.n.v. Stichting De Lage Beemden onder 
vermelding van uw voor- en achternaam 
en “Vrienden van ’t Literair Café” heeft u 
automatisch toegang tot alle avonden. 
Daarnaast ontvangt u twee gratis toe-
gangsbewijzen voor het meenemen van 
een introducé op een avond naar keuze. 
Het vriendenpasje ontvangt u samen met 
deze toegangsbewijzen op uw eerste lite-
raire avond.
Programma
Op de eerste literaire avond van dit sei-
zoen, op donderdag 18 september 2014, 
is schrijfster Marente de Moor aanwezig. 
Een overzicht van alle lezingen vindt u op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl. 

Maandelijks voorlezen 
in Beek en Donk

Na de zomervakantie wordt er elke eerste 
woensdag van de maand voorgelezen in 
de bibliotheek in Beek en Donk. Het voor-
lezen begint om 13.30 uur. 
Voor wie? 
Het voorlezen is bedoeld voor kinderen 
tot 8 jaar. Na het lezen nemen we de 
tijd voor een spelactiviteit, zoals zingen 
of kleuren. Kom samen met uw (klein)
kind naar de bibliotheek en neem tijdens 
het voorlezen de tijd om een tijdschrift te 
lezen of boeken uit te zoeken. 
Waarom voorlezen? 
Voorlezen is leuk, spannend en goed 
voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. 
Door voor te lezen leren kinderen nieuwe 
woorden kennen en ontdekken hoe 
zinnen worden opgebouwd. Daarnaast 
helpt voorlezen bij het leren luisteren en 
concentreren. Bovendien stimuleert voor-
lezen de fantasie. Maar bovenal is voor-
lezen gezellig en plezierig en iets waar 
kinderen en ouders samen van kunnen 
genieten!
Wanneer
De eerstvolgende keer wordt er voor-
gelezen op woensdag 3 september van 
13.30 tot 14.00 uur.
Noteert u ook vast woensdag 1 oktober 
in uw agenda. Dan is het Kinderboeken-
week en wordt er ook weer voorgelezen. 

Klokje                                               
Binnenkort een Groepsdiner of Feestje, 
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het 
Veerhuis 0492-461889 www.restauran-
thetveerhuis.nl
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2 september 
Weer aanrijding in Aarle-Rixtel
Gisteren heeft zich opnieuw nabij het 
rijwielpad, nabij de Kanaaldijk te Aar-
le-Rixtel een aanrijding voorgedaan. 
Nu werd bromfietser A. van V. uit Hel-
mond het slachtoffer. Hij moest wegens 
verwondingen aan zijn rug naar het “ 
St. Lambertus” ziekenhuis in Helmond 
worden overgebracht. Vanuit de richting 
Helmond reed een auto, bestuurd door 
E.B. uit Sliedrecht, die linksaf, de Klok-
kengietersstraat wilde inrijden. De achter 
hem komende bromfietser, rijdend op 
het rijwielpad, een onheilsplek, waar de 
rijkspolitie bijna dagelijks naar toe wordt 
geroepen, werd door de autobestuurder 
niet opgemerkt en aangereden. Dokter 
Tersmette verleende de gewonde de 
eerste medische hulp.

2 september 
Baat- en straatbelasting in de Aarlese 
raadsvergadering
De raadsleden van Aarle-Rixtel krijgen 
woensdag avond in de eerste raadsver-
gadering na de vakanties, een “ kluif”  
van een voorstel te verwerken in de vorm 
van een wijziging van de baat belastring 
nummer 1, die betrekking heeft op de 
electrificatie van de Heikant. Al in 1962 
kwam uit de raad de opmerking dat een 
aantal belastingplichtigen wel met tien 
stuks zou zijn toegenomen, waardoor 
de belasting per belastingplichtige zou 
moeten verminderen. In het voorstel van 
B. en W. gebeurt dat inderdaad. Daar-
tegenover staat een ander voorstel van 
B. en W. tot verhoging van de straatbe-
lasting met 3% voor gebouwde en on-
gebouwde eigendom. Voeg daarbij nog 
de vaststelling van de subsidies ( totaal 
f 54.000 ) voor voornamelijk plaatselijke 
verenigingen en organisaties, dan is het 

wel duidelijk dat deze raadsvergadering 
ook voor de publieke tribune en pers een 
hele “ kluif”  gaat worden.

2 september  Geslaagd
De heer A. Royackers uit Aarle-Rixtel is 
te Tilburg geslaagd voor het diploma: “ 
hovenier” .

2 september 
Bedevaart naar Wittem
Op zondag 10 oktober a.s. zal de bede-
vaart van Aarle-Rixtel naar het genade-
oord van St. Gerardus te Wittem worden 
gehouden. Om kwart voor acht wordt 
vertrokken van het parochiehuis, om elf 
uur is de H. Mis in de nieuwe kapel te 
Wittem, om twee uur is er de plechtige 
kinderzegen en om drie uur plechtig lof. 
Voor deelname kan men zich opgeven 
bij mevrouw van de Els – Beekmans, van 
Roystraat 2 te Aarle-Rixtel.

2 september 
Afsluiting brug
Wegens werkzaamheden aan de brug 
over de Zuid Willemsvaart te Aarle-Rixtel 
zal deze maandag 7 september en 
dinsdag 8 september worden afgesloten. 
Deze situatie schept voor gezinnen op de 
Heikant een bijzonder probleem. Zij zullen 
immers niet aan de overkant van het ka-
naal kunnen geraken en speciaal voor de 
kinderen die naar school moeten, wordt 
het moeilijk. Raadslid Huibers stelde: Het 
is Rijkswaterstaat die de brug sluit voor 
alle verkeer en dan ook moet zorgen dat 
de mensen van de Heikant aan de over-
kant kunnen komen. We moeten dan de 
kinderen maar thuis houden. Het inzetten 
van een pontje, zoals men in het verleden 
al eens heeft gedaan, is te gevaarlijk en 
als de kinderen op een andere plaats de 
weg langs het kanaal moeten oversteken, 
is dat nog gevaarlijker dan het bij de brug 
al is.
HELMONDS DAGBLAD   september 1964
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