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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:  29-9  /  13-10  /  27-10  /  10-11  /  24-11  /  8-12  /  22-12   / 12-1-15 
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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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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



6

Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Week van zaterdag 20 september t/m vrijdag  26 september

Voorganger Pastoor Verbraeken
Zaterdag 20 september
13.30 uur Kapel – Eucharistieviering 
 Teerdag Onze Lieve Vrouwe Gilde
Voorganger Pastoor Verbraeken
Zondag 21 september -25e  Zondag door het jaar
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
 Tonia van Dijk
 Overleden ouders Vlamings – Klomp   (verj.)
 Martien van der Linden
 Overleden ouders Martens – Brouwers en Frans
 Jes van Roij
 Jan Romme
 Ben Loomans
 Bijzondere intentie
 Voor vervolgde christenen in Noord- Korea
 Tot welzijn van de parochie    
Woensdag  24 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag  28 september t/m vrijdag  3 oktober

Voorganger Pastor Hasselman
Zondag 28 september – 26e  Zondag door het jaar  
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering  m.m.v. het Dames- en Herenkoor
 Overleden ouders van de Kerkhof – Migchels
 Willy en Martina Aarts – van der Leemputten (Hakendover)
 Bernard van den Elsen    (verj.)
 Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
 Noud en Mio Raaijmakers
 Harrie en Martina van Schaik-Bouw
 Bijzondere intentie     (fam. v. Boh.)
Woensdag 1 oktober
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Doopvieringen
De eerstvolgende gemeenschappelijke doopviering is op  zondag 9 november  a.s. 
in de Mariakapel aan de Bosscheweg.Voor de doop van uw kindje  kunt u zich  tijdens 
de spreekuren op de pastorie opgeven:
tel. 381215.
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

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-
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
 
Bedevaart Kevelaar
Op dinsdag 30 september a.s. willen we graag met onze parochianen naar Kevelaer 
gaan.
We vertrekken om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Michaëlkerk te Beek en 
Donk.
Om 10.30 uur begint de eucharistieviering in de Biechtkapel te Kevelaer. Om 12.00 
uur hebben we een maaltijd in het priesterhuis. ’s-Middags  kiezen we voor de grote 
of kleine kruisweg, om 15.00 uur hebben we koffie met iets lekkers erbij. Daarna is 
er nog een kort lof. Rond 17.00 uur vertrekken we weer richting Beek en Donk. De 
kosten voor deze reis bedragen € 35,00 p.p. Opgeven kan op het parochiecentrum, 
Kerkstraat 3 te Beek en Donk  iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur of op het 
parochiecentrum, Heindertweg 1 te Aarle-Rixtel, op dinsdag-, donderdag-, en vrijdag-
morgen tussen 09.00 en 12.00 uur.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag

Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324
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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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Marijn Brouwers in het 
Kouwenbergs kerkje: 

Formidable!
Zondagmiddag 21 september aan-
staande is Marijn Brouwers weer te gast 
in het Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel.  
Marijn (1975) wordt geboren in het Bra-
bantse Beek en Donk in de warmste 
zomer van de vorige eeuw.Ook woonde 
hij een paar jaar in Aarle-Rixtel. Na een 
fanatieke turnjeugd besluit hij op zijn 17e 
te beginnen met dat wat hij van kinds af 
aan voor ogen had: een carrière in het 
theater.  In 1998 studeert hij af als drama-
docent aan de Academie voor Drama te 
Eindhoven en in 2001 aan de Academie 
voor Kleinkunst in Amsterdam. 
Verder studeert hij zang/muziektheater 
bij Edward Hoepelman aan de Opleiding 
Master of Music van het Fontys Conser-
vatorium in Tilburg en ontvangt hiervoor 
in juni 2011 een Cum Laude waardering.
Tijdens zijn opleiding werkt hij met o.a 
Karin Bloemen, Paul de leeuw, Ruut 
Weissman, Jasperina de Jong, Hans Kes-
ting, Stanley Burleson en Paul de Munnik.                                                                                                                                          
Deze fantastische zanger en musicalster 
was al eerder bij ons te gast met zijn pro-

gramma “Beste Meneer Halsema”. Een 
prachtig muzikaal eerbetoon aan Frans 
Halsema, waar het uitverkochte kerkje 
terecht dolenthousiast over was. En ….. 
Marijn komt weer naar ons met zijn nieuwe  
theaterprogramma Bon Anniversaire. De 
wereldberoemde Charles Aznavour (in 
2014 wordt hij 90  jaar) schreef en zong 
meer dan 1000 chansons: For me  formi-
dable, Hier Encore, La Mamma, She. Hij 
zong in het Frans,  Engels, Duits, Spaans 
en Italiaans. Maar niet in het Nederlands. 
Dat doet Marijn in deze voorstelling, hij 
vertaalde de liedjes en zingt deze op 
weergaloze en eigen wijze. Dat wordt 
ook dit keer weer genieten van begin tot 
eind. De Cd “La Bohème” is bijna klaar, 
op youtube kunt u de titelsong en “Zij” al 
beluisteren en bekijken. Op 30 november 
brengt Marijn zijn voorstelling in Theater 
Speelhuis in Helmond, maar eerst komt 
hij naar ons kleine theatertje en daar zijn 
wij best trots op! Het concert van Ma-
rijn begint om 14.30. Kaartjes ad € 8,50 
kunnen al vast worden gereserveerd via 
0492 382943.

Film avond. 

De M.O.V organiseert een filmavond op 
dinsdag 14 oktober. 
Waar: het kapelletje aan de Bosscheweg 
in Aarle-Rixtel. 
Tijd: 19.30 uur ontvangst kopje koffie of 
thee. 
20.00 uur: begint de film: Son of Babylon. 
21.30 uur: discussie naar aanleiding van 
de film. 
Noteer 14 oktober in Uw agenda. 
Meer informatie in het komende gemeen-
schapsblad. 

M.O.V. Aarle-Rixtel. 
Elly Wijnen secretariaat. 
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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
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LIEDERENTAFEL  
“’T  ZONNETJE” IN ZONNETIJ  

AARLE-RIXTEL.

Na een welverdiende vakantie gaan wij 
weer starten met de liederentafel. Don-
derdagavond 25 september staat al weer 
de eerste liederentafel voor de deur. 
De samen met ViERBINDEN georgani-
seerde liederentafel wordt gehouden in 
de ontmoetingsruimte van “ ZONNETIJ “ 
aan de Heindertweg 87, Aarle-Rixtel.
Samen gaan we zingen onder begelei-
ding van “ Sun Shine”,het eigen orkest, uit 
liederenbundels die voor u aanwezig zijn.  
De avond begint om 19.30 uur en ie-
dereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
toegang is gratis.
De liederentafels vinden iedere laatste 
donderdag van de maand plaats zolang 
er een = R = in zit.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of 
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

Hierbij willen we even meedelen dat tij-
dens de verbouwing CENDRA gewoon 
openblijft.
Graag zien dat de kinderen van de basis-
scholen op woensdag middag zich bij ons 
vermaken.
Er is geen lidmaatschap en de intree is 
gratis
Zo staat altijd wat te eten en drinken klaar 
en er zijn professionele begeleiders aan-
wezig .
Het is een ideale gelegenheid om andere 
kinderen uit ons dorp  te leren kennen. 
De openingstijd is vanaf 13.30 tot 16.30 
de leeftijd is vanaf 10 tot 14 jaar .
Ouders kunnen altijd even binnenlopen.
Duivenakker 72A

De zomer is bijna ten einde, vakanties 
voorbij, bijna iedereen is weer in zijn da-
gelijkse patroon beland. Wellicht bent U 
door het mooie weer ook de natuur inge-
trokken en er van genoten.
Ook bij I.V.N. Laarbeek gaan we weer 
beginnen met onze vaste activiteiten, We 
hebben zoals u gewend bent op de derde 
donderdag van de maand een lezing.
Deze keer hebben we Mark Kapteijns uit-
genodigd. Bij natuurorganisaties staat hij 
bekend door zijn prachtige presentaties 
met beeld en geluid. Hij zal U meenemen 
naar “natuur dicht bij huis” , zodat U nog 
even kunt nagenieten van al het moois 
wat de natuur ons te bieden heeft.
Voor deze avond bent U welkom bij  I.V.N. 
gebouw “De Bimd” aan de Beekseweg in 
Aarle Rixtel.
De lezing is op 18 september van 20.00 
tot 22.00 uur. Uiteraard is de intree gratis.
Zorg wel dat U op tijd bent, want vol is vol!

Ook hebben wij nog enkele wandelingen 
voor publiek.  De data zijn gewijzigd. Dus 
niet zoals ze in het jaarprogramma staan 
wat veel mensen van ons hebben.
Op zondag 21 september is er een pad-
denstoelen wandeling  Grotels bos. Deze 
is van 10.00 tot 12.00 uur en start bij de 
parkeerplaats van Grotelshof.  Als U van 
Paddenstoelen houdt is dit een prach-
tige wandeling. Natuurlijk  lichten wij ook 
ander aspecten van dit mooie gebied toe.
Op zondag 26 oktober is er een wan-
deling bij kasteel Eyckenlust. ook  deze 
wandeling is van  10.00 tot 12.00 uur. 
Hierbij gaat het niet alleen over de natuur 
in dit gebied, maar ook over de historie.
Daarom hebben we gidsen van I.V.N. 
en van de heemkunde kring “De lange 
Vonder”.
Wij zien U wellicht op een of meerdere 
van bovenstaande activiteiten.

IVN
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Creaclub de Bezemsteel op 
zoek naar nieuwe leden!

Alle vele jaren zijn kinderen vanaf zes 
jaar welkom bij creaclub de Bezemsteel 
in Beek en Donk. De creaclub biedt kin-
deren de mogelijkheid om met allerlei 
materialen ( papier, klei, hout, verf etc.) 
te knutselen in groepsverband. Dit knut-
selen gebeurd elke woensdagavond van 
18.00-19.30 uur onder begeleiding van 
enthousiaste vrijwilligers in een speciale 
ruimte in het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 27 in Beek en Donk.
De kosten voor deelname zijn mede door 
financiering vanuit de gemeente “slechts” 
15 euro per kind per half jaar.
Door verloop zijn er wat plaatsen vrijge-
komen. Mocht uw kind geïnteresseerd 
zijn of wil u meer informatie kan u contact 
opnemen met de coördinator van de Be-
zemsteel Dhr. René van Gend. Hij is te-
lefonisch bereikbaar op 06-42598754 en 
via mail renevangend@hotmail.com   

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

LAARBEEK - ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek is voor voetbalvereniging 
ELI op zoek naar een verslaggever/foto-
graaf (m/v) die op zaterdag foto’s en een 
verslag maakt van één van de jeugdwed-
strijden. Dit ten behoeve van b.v. de Laar-
beekse weekbladen en Omroep Kontakt.
De exacte tijd van de werkzaamheden 
hangt af van de wedstrijd die op het pro-
gramma staat.
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.

Lotenverkoop Zonnebloem 
Aarle-Rixtel.

Traditiegetrouw werden ook dit jaar weer 
Zonnebloemloten verkocht bij de MCD.
Alle kopers van loten willen wij hartelijk 
bedanken alsmede de MCD voor het be-
schikbaar stellen van de accommodatie 
en het middels koffie met koek veraange-
namen van ons verblijf.
De trekking vindt plaats op 27 oktober 
en wordt gepubliceerd in het Gemeen-
schapsblad.
Nogmaals onze dank!
Zonnebloem Aarle-Rixtel.

De afdeling Bloemschikken van Groei & 
Bloei Helmond e.o. start in oktober weer 
met nieuwe cursussen bloemschikken.
Tijdens deze cursus komen verschillende 
technieken en seizoensmaterialen aan 
bod.
De cursussen worden gegeven op 
maandag-, dinsdag- en woensdagavond 
in de Fonkel in Helmond.
Voor meer informatie: 0492-559694 of 
0492-517150
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Teerdag 
Onze Lieve Vrouwe 

Gilde Aarle-Rixtel

Zaterdag 20 september vieren wij weer 
onze jaarlijkse teerdag op het Jan van 
Doorenpaviljoen aan de Hagelkruisweg.
Dit jaar hebben wij weer 2 jubilarissen 
binnen ons gilde die op die dag extra in 
het zonnetje worden gezet voor hun ver-
diensten binnen het gilde.

Jos van de Ven 50 jaar lid en Stephan 
Kweens 25 jaar lid.
Stephan heeft zich in de afgelopen 25 jaar 
bekwaamd in het vendelen en trommen 
en heeft in alle twee de disciplines vele 
prijzen mogen behalen.
Als het nodig is en hij heeft de tijd dan 
geeft hij ook les aan de jeugd en is hij ook 
bij onderhoudswerkzaamheden in de tuin 
op ons paviljoen te vinden.
Jos is al vele jaren bestuurslid en binnen 
het bestuur onze secretaris, en dus onze 

steun en toeverlaat.
Iedereen die Jos een beetje kent weet 
hoe hij zich inzet voor de club als hij een-
maal heeft toegezegd.
Ook heeft Jos zijn sporen in Kring- en Fe-
deratieverband verdiend, vooral op ven-
delgebied is hij wijd en zijd bekend.
Verder is Jos ook onze Paviljoenbe-
heerder samen met zijn vrouw Ma-
rie-José die tevens ook veel werk in de 
vendelcommissie verzet samen met Jos 
op gildefeesten en toernooien. 
Deze teerdag komen we dan ook om 
12.00 uur bij elkaar waarna we om half 
2 een viering hebben in de kapel aan de 
Bosscheweg en zullen de jubilarissen om 
15.00 uur gehuldigd worden voor hun 
verdiensten waarna om 16.00 uur de re-
ceptie volgt in ons paviljoen.
Mocht u de jubilarissen willen komen feli-
citeren, bent u vanaf 16.00 uur van harte 
welkom.

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

Collecte voor de Nierstichting

“De wachtlijst moet korter”. Met deze 
boodschap wordt dit jaar de collecte ge-
houden voor de Nierstichting. De wacht-
tijd voor een donor is gemiddeld 4 jaar. 
Helaas komt voor 1 op de 6 dialysepati-
enten een donornier te laat. De Nierstich-
ting vindt dit onacceptabel en wil er alles 
aan doen om de wachtlijst te verkorten. 
Een positieve bijdrage hieraan kan ge-
leverd worden door een bijdrage aan de 
collectant, die hiervoor bij u aan de deur 
komt in de week van 14 tot 20 september. 
Bij voorbaat dank voor uw gave en daarbij 
ook dank aan de collectanten voor hun 
inzet. 
Namens de coördinators Marianne Löring 
en Francien van de Weijer.
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Viering 70 jaar Bevrijding met 
de Stichting Revue Aarle-Rixtel.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat onze 
regio werd bevrijd van de Duitse bezet-
ting.
Ter gelegenheid hiervan zijn er in de 
Gaviolizaal in Helmond een aantal acti-
viteiten met als thema ‘Bevrijding’, waar-
onder een avondvullend optreden van de 
Stichting Revue Aarle-Rixtel.
Op uitnodiging van het organiserend 
comité zullen de leden van de revue 
op woensdag 24 en donderdag 25 sep-
tember a.s., telkens om 19.50 uur een 
feestelijk programma brengen rondom dit 
thema. Bezoekers kunnen genieten van 
een huldeblijk aan onze bevrijders, van 
enkele komische sketches en van vele 
bekende Engels- en Nederlandstalige 
liedjes uit die tijd. Dit alles zal worden af-
gewisseld met de gezellige muziek van 
de draaiorgels die in de Gaviolizaal staan 
opgesteld.
Het zal anders zijn dan bij de viering van 
50 jaar Bevrijding, toen de Aarlese Revue 
met vele leden en een grote productie
(de Bevrijdingsrevue) in de DREEF en in 
het SPEELHUIS  stonden,
‘groots’ wordt het ook nu.
Proef de sfeer van weleer en kom op 24 
of 25 september a.s. naar de Gavioli-
zaal. De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
kaartjes à €. 5,00 (incl. een kopje koffie of 
thee) zijn verkrijgbaar bij:
Snoeperij Jantje in Aarle-Rixtel en bij de 
VVV in Helmond.
Verder brengen wij op zondag 28 sep-
tember van 16.00 tot 17.00 uur een klein 
bevrijdingsprogramma met enkele liedjes 
op: 
de KIOSK  in Aarle-Rixtel

Tot  ziens bij de Aarlese Revue!

Filmcyclus Laarbeek

De werkgroep Oudereneducatie, de vier 
gezamenlijke Seniorenverenigingen van 
Laarbeek en Vierbinden organiseren een 
filmcyclus bestaande uit 4 films. 
De komende maanden zullen we steeds 
ingaan op een film en deze nader be-
schrijven. Deze week film 1: 
Dinsdag 16 september 2014 in Ontmoe-
tingscentrum Beek en Donk     (aanvang 
13.30 uur)
Le gamin au vélo (Het jochie op de fiets) 
van J-P. en L. Dardenne, 2010 (84 min.)
Aan deze eerste film koppelen we het 
label ‘betrokkenheid en zich begaan 
voelen met’. De film schetst de verwoede, 
hartstochtelijke zoektocht van een elfjarig 
jochie, Cyril, naar zijn vader, die z’n dier-
baarste bezit, z’n fiets, heeft verpatst en 
hem in een kindertehuis heeft achterge-
laten, met de belofte hem later te komen 
ophalen. Maar de vader komt zijn belofte 
niet na. Een op het eerste gezicht wille-
keurige, vreemde vrouw, kapster  Sa-
mantha, trekt zich het lot van het jochie 
aan en toont zich bereid hem (aanvan-
kelijk in het weekend) op te nemen. Aan 
het moment dat het getraumatiseerde en 
woedende joch uiteindelijk iets van open-
heid en vertrouwen jegens haar durft te 
laten blijken, gaat een lang en moeizaam 
proces met veel frustratie en teleurstelling 
vooraf. 
De bijeenkomst start met een korte inlei-
ding door Philip Verdult, theoloog/filosoof 
van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Daarna wordt de film vertoond en dan, 
na een pauze met ’n kopje koffie of thee, 
volgt een interactieve nabespreking van 
Dhr. Verdult. U kunt zelf bepalen of u bij 
deze nabespreking aanwezig wilt zijn. De 
middag duurt incl. nabespreking tot onge-
veer 17.00 uur.
De entree bedraagt € 7,00
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Stortautomaten Rabobank 
Gemert en Beek en Donk 

tijdelijk buiten gebruik

De stortautomaten van Rabobank Peel 
Noord op de locaties Gemert en Beek 
en Donk worden vervangen wegens een 
nieuw briefje van tien euro dat in omloop 
komt. Op 17 en 18 september van 09.00 
tot 17.00 wordt één van de twee stort-
automaten van Rabobank Peel Noord in 
Gemert vervangen. Op deze dagen blijft 
er steeds één stortautomaat actief. Het 
kan wat drukker zijn dan normaal in de 
bank. 
Klanten van Rabobank kunnen op 17 
september eventueel voor het storten van 
geld ook terecht bij het kantoor aan de 
Koppelstraat 90 in Beek en Donk. 
Op 18 en 19 september van 09.00 tot 
17.00 uur wordt de enige stortautomaat in 
Beek en Donk vervangen. Als alternatief 
kunnen klanten van Rabobank voor het 
storten van geld bij de bank in Gemert 
terecht. Op 18 september is één van de 
twee stortautomaten in Gemert actief. 
Vanaf 20 september kunnen klanten van 
Rabobank weer op beide kantoren geld 
storten bij de vernieuwde automaten.  

GGD Brabant- Zuidoost biedt 
jongeren gratis soa-test

Jongeren die in de vakantie of tijdens de in-
troductie seks hebben gehad zonder con-
doom en bang zijn voor een SOA, hoeven 
niet lang met twijfels rond te lopen. Zij 
kunnen op donderdag 18 september van 
14.00 tot 18.00 uur in Eindhoven terecht 
tijdens het speciale soa-inloopspreekuur 

van de GGD Brabant-Zuidoost. 
In de zomer en tijdens de introducties 
vrijen jongeren vaker onveilig, wat de 
kans op een soa (seksueel overdraag-
bare aandoening) vergroot. Daarom or-
ganiseert de GGD Brabant- Zuidoost ook 
dit jaar weer een soa-inloopspreekuur 
waar jongeren t/m 24 jaar zich kunnen 
laten testen op soa’s. Gratis en anoniem. 
En een afspraak maken is niet nodig.
Waar en wanneer?
In Eindhoven vindt het inloopspreekuur 
voor de gratis soa-test plaats op don-
derdag 18 september tussen 14.00 en 
18.00 uur bij de GGD Brabant-Zuidoost 
in de Witte Dame aan het Clausplein 10.
Jongeren kunnen op die dag ook bij de 
andere Brabantse GGD’en en de GGD 
Zeeland terecht voor een gratis soa-on-
derzoek. De locaties zijn: Breda (GGD 
West Brabant), Tilburg (GGD Hart voor 
Brabant), Goes en Middelburg (GGD 
Zeeland). Voor meer informatie over 
tijden en locaties kijk op www.sense.info/
noord-brabant/zeeland
Het onderzoek
Om goed op soa’s te kunnen testen is het 
belangrijk dat er minstens twee weken zit 
tussen het laatste onveilige sekscontact 
en het onderzoek. Bij jongens en meiden 
wordt zo nodig bloed afgenomen. Jon-
gens moeten een potje met (ochtend)
urine meenemen, meiden kunnen ter 
plekke een zelftest uitvoeren. 
Binnen tien dagen volgt de uitslag via een 
sms-bericht. Als een soa is vastgesteld, 
neemt de GGD contact op om een af-
spraak te maken voor behandeling. 

Sense-jongerenspreekuur
Het hele jaar door kunnen jongeren t/m 
24 jaar met vragen over liefde en relaties, 
veilig vrijen of soa terecht bij de GGD Bra-
bant-Zuidoost. Dat kan door het maken 
van een afspraak voor het Sense-jonge-
renspreekuur via 0900-369 69 69 (€0,10 
per minuut). Informatie over liefde, rela-
ties, anticonceptie en veilig vrijen is ook 
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Heemkundekring 
viert 70 jaar bevrijding

Op 25 september is het 70 jaar geleden 
dat Aarle-Rixtel werd bevrijd. 
Ter gelegenheid hiervan worden er op 
zondag 21 en zondag 28 september door 
de Aarlese heenkundekring een aantal 
manifestaties georganiseerd. Zo wordt 
op zondag 21 september om 14.00 uur 
op de Heemkamer een overzichtstenten-
toonstelling geopend over de Tweede we-
reldoorlog en de bevrijding. Naast talloze 
documenten zijn vooral ook allerlei spe-
cifieke voorwerpen te zien die betrekking 
hebben op de oorlog. Daarnaast zijn er 
ook allerlei miniaturen te zien van voer-
tuigen, vliegtuigen enz..
Zondag 28 september geeft het Aarlese 
Revuegezelschap om 15.30 uur op de 
kiosk een prachtige ludieke voorstelling, 
waarbij allerlei liedjes van rond en na de 
bevrijding worden gezongen. Hieraan 
voorafgaand komt een grote kolonne le-
gervoertuigen naar de Kouwenberg, die 
daar een poosje verblijf zal houden om 
het publiek ermee kennis te laten maken. 
Naar verwachting komt de kolonne ,na 
een bezoek aan Mariahout en Lieshout 
rond half drie aan.

te vinden op www.sense.info, hier kunnen 
jongeren ook chatten of telefonisch ad-
vies inwinnen.

Kunst & Curiosa evenement op 
woensdag 15 oktober.

Heeft u al jaren iets in huis staan of recent 
iets gekocht en zou u graag eens willen 
weten of het kunst  of kitsch is, of wilt u 
de waarde ervan weten, kom dan op 
woensdag 15 oktober a.s. naar het Kunst 
& Curiosa  evenement.
In samenwerking met Kunsthandel Art 
Dumay uit Nuenen organiseert de KBO 
dit evenement.
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 tot 6 
voorwerpen ter taxatie aanbieden.
Laat het ook uw vrienden of kennissen 
weten, want iedereen, ook niet KBO-
leden, is welkom in “De Dreef”. Ook als 
u niets te taxeren heeft bent u uiteraard 
welkom.
Uit de door Art Dumay reeds georgani-
seerde Kunst & Curiosa Evenementen 
bleek dat er prachtige vondsten gedaan 
worden.
De kosten zijn: 0-3 voorwerpen €.5,00 in-
clusief een kopje koffie of thee.
Zorg dat u erbij bent op deze bijzondere 
middag.

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

Klokje                                               
Jong – LEREN 
Naast individuele begeleiding is huiswerk 
maken in kleine groepjes mogelijk op 
maandag- dinsdag- woensdag en don-
derdagmiddag. Louise de Jong, Lieshout-
seweg 83, A-R, 0492 382668. 
www.jong-leren.com 
Louise@jong-leren.com
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Prijzen: 
-Flatscreen tv 
van 55 inch 

-Een vakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafe ‘de Sport’ Dorpstraat 62 5708 GJ Helmond (Stiphout) Tel: 06 416 969 03 

18 september start bij ons de ToepCompetitie! 

o Deelname is gratis 
o Elke week mooie prijzen te  

winnen 
o Nieuw is op de laatste  

competitiedag een loterij    
 
Deelnamen aan de loterij is gratis maar u mag 
niet meer dan 2 toepavonden gemist hebben. 

NIEUW       NIEUW       NIEUW       NIEUW           
 Vanaf donderdag 25 september vanaf 12:30 uur, 

starten wij met een 50+ middag. 
-Gezellig kletsen 
-Kaartje leggen  
-Biljarten 
-Darten 
Of heeft u zelf een leuk idee, alles is bespreekbaar 
Hoe dan ook, u wordt goed verzorgt voor een 
normale prijs. Oa: Bier, fris, koffie  € 1,70 

Wijn     € 2,50  
Moezel    € 2,- 
Mix     € 3,- 
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31 Augustus 2014 
Sint Leonardus Beek en Donk 

Kringwedstrijd 
Brabants wipschieten.

Op mooie schieterrein “t’Wipke” in Beek 
& Donk is door het Sint Leonardus gilde 
zondag een kringwedstrijd Brabants Wip-
schieten gehouden. 27 schutter uit de 
kring gingen de onderlinge strijd aan. Het 
weer was slecht door de diverse regen-
buien en de matige wind die er stond. Op 
het onderdeel bejaarde was Huub van 
den Heuvel van het Sint Leonardus gilde 
uit Beek&Donk de grote winnaar met de 
eerste prijs. Bij de vrije hand moest Ge-
rard van de Linden van het Sint Servatius 
gilde uit Lieshout genoegen nemen met 
2e prijs na afkampen met Jan van Bree 
uit Stiphout. Jan Rovers van het Sint Le-
onardus gilde uit Beek&Donk gebeurde 
hetzelfde bij het onderdeel Kampioen en 
werd hierdoor 2e op dit onderdeel. Voor 
henk Van der Velden van het Onze Lieve 
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 
was een 3e prijs weggelegd 
op het onderdeel Personeel. 
Verder vielen nog de vol-
gende puistprijzen voor: 2e 
Mario v/d Elsen uit Beek en 
Donk 5e Andre v Nuenen 
uit Beek en Donk en de 7e 
voor  Jan Geevers uit Beek 
en Donk. De volgende kring-
schietwedstrijd is op 14 sep-
tember 2014 bij het Sint An-
tonius gilde in Lierop 
 Gerard  van de Linden bij het 
vrije hand Schieten

Erekampioen: 
1e Ad Vlemmix Lierop 

Kampioen: 1e Angel van Moorsel 
Lierop 2e Jan Rovers Beek en Donk 
Personeel: 1e Willie Donkers Lierop 
2e Thjeu Knapen Someren-Eind  
3e Henk v/d Velden Aarle Rixtel 
4e Angel van Moorsel Lierop
5e Thieu Scheepers Lierop 
6e John v/d Vleuten  Someren 
Vrije Hand: 1e Jan van Bree Stiphout 
2e Gerard v/d Linden Lieshout
3e Ad Vlemmix Lierop 
4e Huib Vossen Someren
5e John v/d Vleuten Someren 6e Willy 
Hoebergen Someren
Viertal:     Gilde Onze Lieve Vrouw 
v/d 7 Weeën Lierop 
Schutters 1 Ad Vlemmix 
2 Angel van Moorsel   
3 Thieu Scheepers  
4 Willie Donkers
Bejaarden: 1e Huub v/d Heuvel 
Beek en Donk 2e Thieu Scheepers Lierop
Puist: 1e Frits Kiggen Someren 
2e Mario v/d Elsen Beek en Donk
3e Walter Benders Stiphout 
4e Willy Hoebergen Someren 
5e Andre v Nunen Beek en Donk 
6e Walter Benders Stiphout   
7e Jan Geevers Beek en Donk

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324
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Tennisclub De Hut 50 jaar.

Dit jaar bestaat tennisclub De Hut uit Aar-
le-Rixtel  50 jaar.  Dit wordt gevierd op 
zaterdag 27 september met een reunie 
en een feestavond.  Zowel leden als oud-
leden kunnen zich hiervoor opgeven op 
de website: www.ltvdehut.nl . Men kan 
daarop tevens zien wie zich al inge-
schreven heeft. 
De plek waar vroeger een oude schuilhut 
stond aan de Bakelseweg, is nu al vijftig 
jaar de thuisbasis van  LTV de Hut in Aar-
le-Rixtel.  De club is daarmee een van de 
oudste tennisclubs in de regio. De oprich-
ting van de club ging echter niet zonder 
slag of stoot.  Oud-voorzitter Jan Beniers 
herinnert zich nog goed hoe gevoelig het 
destijds lag om een tennisvereniging op 
te richten. 
Een aantal prominente Aarlese bewoners 
zag het wel zitten, waaronder de initia-
tiefnemer,  advocaat  Mr. Bloem.  Maar 
binnen de gemeenteraad werd het idee 
direct verworpen, want  “tennis, dat was 
een elitesport”.  Een bekend raadslid riep: 
“mijn jongens tennissen niet.”  Uiteindelijk 
kreeg wethouder Gerard Ebben het plan 
toch door de raad en zo werd op 17 de-
cember 1964 de vereniging opgericht met 
Mr. Bloem, Noud van de Ven, Piet Wijnker 
, Marius van Zutphen en Theo Sprengers 
als dagelijks bestuur. Omdat de weer-
stand in de Aarlese gemeenschap on-
verminderd groot bleef werd er door de 
wethouder  creatief omgegaan met de 
boekhouding.  Het park werd namelijk 
tegelijk gebouwd met bejaardenhuis De 
Witte Poort,  zodat er wel eens bouwma-
terialen “per ongeluk” op de  Bakelseweg 
terecht kwamen.  Er werd gestart met 2 

gravelbanen en  een kantine met kleed-
hokken.  Destijds had voetbalclub ASV 
nog geen horecagelegenheid, zodat het 
voetbalpubliek regelmatig een biertje 
kwam drinken.  De sleutel van de kantine 
hing bij de familie Ebben achterom, het 
laatste huis aan de Albert Pistoriusstraat, 
zodat iedereen na het tennissen nog een 
drankje en een hapje kon nemen.
De club trok al meteen veel leden aan uit 
omliggende gemeenten die nog geen ten-
nisclub hadden, zoals Gemert, Beek en 
Donk, Bakel, Lieshout, maar ook uit Hel-
mond.  
Er werd vanaf het begin deelgenomen 
aan de competitie van de KNLTB.  Dat 
betekende 6 hele zondagen van huis af 
in het voorjaar . Onder leiding van Joost 
Ebben werd een jaarlijks open toernooi 
gestart dat zeer populair was onder ten-
nissers in de weide omtrek. Na zijn dood 
werd de organisatie voortgezet door Rob 
van Brug. 
Begin jaren 70 begon het ledenaantal  
flink te groeien.  Tennis werd als sport 
steeds populairder en de club profi-
teerde daarvan.  Op de plek waar ASV 
een microvoetbalveldje had werden twee 
nieuwe gravelbanen aangelegd.  Martien 
Kluitmans werd vaste kantinebeheerder, 
later opgevolgd door  Sjef Vogels. 
Eind jaren 70 waren er 420 leden, 
waarvan 120 jeugdleden. Zij kwamen 
lang niet allemaal uit Aarle-Rixtel, wat 
het toenmalige raadslid Jeurgens de uit-
spraak ontlokte: “Wat moeten die Hel-
mondse vrouwen met die bruine billen op 
onze tennisbanen? “ 
Er werden professionele trainers aange-
steld en het niveau begon te stijgen. Er 
werd, met name onder voorzitterschap 
van Arie de Vries, een goede balans ge-
vonden tussen prestatietennis en recre-
atie.  B-niveau werd gehaald door Cees 
Adams en Eugene Beeren.  Er werd mas-
saal deelgenomen aan de diverse com-
petities. Als je doordeweeks zomaar een 
potje wilde tennissen waren wachttijden 
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van een uur niet vreemd. Er kwam een 
afhangsysteem voor de banen.  Er kwam 
een clubblad genaamd “Hutspot”. 
 Tennis was vanwege de gravelbanen nog 
een zomersport - het seizoen liep van 1 
april tot eind oktober. Begin jaren tachtig 
was de club toe aan een nieuwe accom-
modatie, die, na nogal wat politiek ge-
steggel,  werd gerealiseerd op dezelfde 
locatie. Er kwamen 5 kunstgrasbanen 
met verlichting en een compleet nieuw 
paviljoen.  De vereniging bloeide in alle 
opzichten. Men kon nu ook in de winter 
tennissen. 
Tennis was  een echte volkssport ge-
worden.  In de jaren negentig begon de 
populariteit van tennis onder de jeugd 
iets af te nemen. Het accent van de ver-
eniging kwam daardoor steeds meer op 
recreatie te liggen, en de jeugd die nog 
wel tenniste verdween naar  o.a. Beek en 
Donk en Helmond.  
Inmiddels bestaat de vereniging weer uit 
een gezonde mix van jong en oud, en 
wordt er ook zowel recreatief als presta-
tief getennist. Kortom een sportvereni-
ging voor iedereen in Aarle-Rixtel. 
Zoals gezegd kunnen leden en oudleden 
zich opgeven voor de feestdag op 27 
september, maar ook  als je geen lid bent 
kun je gerust overdag een kijkje komen 
nemen.
Info:  www.ltvdehut.nl

Verkiezingen en installatie 
Jeugdgemeenteraad Laarbeek

LAARBEEK - De verkiezingscampagnes 
voor de Jeugdgemeenteraad zijn op dit 
moment volop gaande op de Laarbeekse 
basisscholen. Op de 10 basisscholen zijn 
er in groep 7 verkiezingen waarin ge-
stemd wordt wie er de komende twee jaar 
namens de school afgevaardigd wordt in 
de Jeugdgemeenteraad. De leerlingen 
die nu in groep 8 zitten, hebben er in-
middels een jaar in de Jeugdgemeente-
raad opzitten en ze gaan nu nog het hele 
jaar door. De Jeugdgemeenteraad telt 
daarmee 20 leden.
De verkiezingen zijn op dinsdagochtend 
16 september 2014. De uitslag wordt om 
14.00 uur, in de radio-uitzending van Om-
roep Kontakt, live bekend gemaakt door 
burgemeester Hans Ubachs.
De installatie van de jeugdgemeenteraad 
is op woensdag 17 september 2014 om 
14.00 uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis Laarbeek. Loco-burgemeester 
Joan Briels zal dan de nieuwe leden 
van de jeugdgemeenteraad installeren. 
Onder het toeziend oog van ouders, fa-
milie, klasgenoten en vriendjes en vrien-
dinnetjes zullen de nieuwe raadsleden de 
eed afleggen. U bent natuurlijk van harte 
welkom om hier op woensdagmiddag bij 
aanwezig te zijn!!

Klokje                                               

Klokje                                               
Schilderlessen: In Atelier Overhorst 
worden schilderlessen en workshops 
schilderen gegeven. In september start 
weer de cursus schilderen 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

HET VEERHUISJES MENU, 
ZOVEEL GANGETJES NUTTIGEN ALS 
U WENST, WOE en DON  € 23.50  
VRIJ t/m ZON € 26.50. Het Veerhuis 
0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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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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Zin om eens lekker te lachen??
                  Kom dan naar onze 

lachworkshop !

Deze lachworkshop wordt georganiseerd 
door team The Shooters van de Gezond-
heidsrace Laarbeek op zondag 21 sep-
tember van 15.00 uur tot 16.30 uur in het 
ontmoetingscentrum te  Beek en Donk.
 Lachen is hartstikke leuk om te doen én 
gezond. Lachende mensen maken di-
verse gelukshormonen aan (dopamine 
en endorfine) en gaan zich daardoor nóg 
beter voelen. Deze lachworkshop laat je 
lachen zonder reden. Geen moppen dus, 
maar speelse oefeningen maken al snel 
’n hartelijke lach bij je los. En zien lachen 
doet lachen, dus het werkt erg aansteke-
lijk.   
De workshop wordt gegeven door een 
ervaren lachcoach en  iedereen, jong en 
oud, kan eraan meedoen. Je hoeft geen 
enkele prestatie te leveren op welk ge-
bied dan ook, je mag zelfs gewoon op 
je stoel blijven zitten. Dus ook mensen 
die wat minder mobiel zijn, zijn van harte 
welkom! Het kost u niets, alleen wat 
van uw tijd, maar daarvoor krijgt u dan 
ook een vrolijke ontspannen middag. Ie-
dereen die kan lachen, kan meedoen!                                                                                         
Dus meld u aan en doe mee met deze 
vrolijke workshop!
U kunt zich aanmelden t/m 18 sep-
tember bij team The Shooters tele-
foon: 06-83113078 of  via het email-
adres: lachen@gezondbeekendonk.nl                                                                               
Voor meer informatie zie: www.gezond-
beekendonk.nl

De hoofdstad van Laarbeek,
zo wordt Beek en Donk al genoemd,
‘t is wel de grootste van het kwartet,
maar niet de mooiste,
zo is het maar net.
Nu wil de Gemeente B & D mee laten 
doen,
met een landelijke actie,
welk dorp of stad is ‘t mooiste groen,
een heel rare streek,
waarom pakt men niet heel Laarbeek?
Beek en Donk heeft volgend jaar,
ook al als enige nog een Rabobank,
de andere drie,
moeten het doen met een automaat.
D’n Bisschop in Den Bosch
wil ook al drie van de vier kerken sluiten
en die in Beek en Donk open laten,
ja, zoals je ziet,
zullen we in de zeer nabije toekomst,
nog heel wat moeten bepraten.
EN DAN OOK NOG DE WEG, WEG!!!
 
RD

Kom dansen in de Waterpoort!

Na een welverdiende vakantie gaan wij 
weer starten met de dansmiddagen in de 
Waterpoort. Op dinsdag 23 september 
aanstaande zal in de ontmoetingsruimte 
van de Waterpoort weer een dansmiddag 
georganiseerd gaan worden. Onder lei-
ding van de ervaren Disk Jockey Antoon 
van Bussel zullen er verschillende gezel-
schapsdansen voorbij gaan komen van 
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 houdt je 
jong! 
23 september van 14.00u tot 16.00u. Voor 
meer informatie kun je terecht bij ViER-
BINDEN Machteld Hoebergen, mhoe-
bergen@vierbinden.nl of 06-45203227. 
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!
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OKTOBERFEST REIKT 
HELPENDE HAND AAN DE 

GANZEGATTERS.

De Klokkendorper Blaaskapel heeft haar 
naam veranderd in Die Partyhosen. Op 
de vraag waarom geeft Hein van Brug 
antwoord: “De sound van de groep is ver-
anderd, en van traditionele blaasmuziek 
zijn we overgestapt naar Oostenrijkse 
feestmuziek. Maar ook het publiek en de 
omgeving is veranderd, we spelen hoofd-
zakelijk op Oktoberfeesten en in bier-
tenten.” 
Op dit moment kampt Stichting Carnaval 
Ganzegat met een fors kastekort, hoe dit 
heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. 
Naar de oorzaak van het kastekort loopt 
momenteel een onderzoek. In ieder geval 
staat de Stichting het water aan de lippen. 
Die Partyhosen zijn ontstaan vanuit de 
carnaval, de groep is in de jaren ’60 voort-
gekomen uit Ganzegats Hofkapel. Daar-
door is de carnavalsvereniging in prin-
cipe de kraamkamer van die Partyhosen 
geweest en hebben ze nog steeds een 
goede band met elkaar. Harrie van den 
Boogaard: “Zoals we in deze tijd meer 
voor onze ouders moeten gaan zorgen, 
schieten Die Partyhosen d.m.v. het Okto-
berfest nu de Ganzegatters te hulp.” 
“Het Oktoberfest heeft daarom voor 

vrijdag 250 entree kaarten beschikbaar 
gesteld. Deze kaarten kunnen worden 
besteld bij  Edelsmid Johan van Bakel, 
Kouwenberg 5 Aarle-Rixtel of mail naar 
secretariaat@ganzegat.nl of tel (0492) 
347151. De opbrengst hiervan komt ge-
heel ten goede aan de Ganzegatters. De 
overige kaarten kunnen worden besteld 
op www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl” vertelt 
Arjen van den Tillaar, een van de organi-
satoren van het Oktoberfest. 
Ook Bart Moons van de Houtse Bazaar 
reikt een helpende hand, hij heeft bedacht 
dat de leden van de Ganzegatters Tirole-
rhoedjes gaan verkopen en een gedeelte 
van de opbrengst gaat ook rechtstreeks 
naar de bankrekening van de Ganzegat-
ters. 

MUZIEKVERENIGING 
“DE OUWE HAP”

De vakantie is gedaan, 
verenigingen zijn weer volop aan ’t repe-
teren gegaan.
Bezeten mensen van sport en kultuur 
en van muzikaliteit tot het laatste uur.
Muziekvereniging “De Ouwe Hap” die al 
ruim 40 jaar bestaat,
Is bij bijzondere gelegenheden altijd mu-
zikaal paraat.
Maar door ziekte zijn we enkele leden 
voorlopig kwijt,
Wat onze “Ouwe Hap” ten zeerste spijt.
Wij vragen nu dan ook met rasse 
schreden,
gezellige “allerhande” muzikale nieuwe 
leden.
Kom daarom op een woendagavond ge-
rust eens kijken in zaal van Bracht,
daar repeteren wij elke week vanaf een 
uur of acht!
Of wilt u liever informatie vragen via de 
telefoon,
dan belt u onze Johanna op nummer 
0492-462386 toch gewoon.
U bent van harte welkom!!
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De Zorgboog stopt met huis-
houdelijke hulp

De Zorgboog, organisatie voor wonen, 
welzijn en zorg in de Peelregio stopt in 
2015 met haar werkzaamheden rond hulp 
in het huishouden. Zij gaat zich toeleggen 
op het verder versterken van de overige 
zorgdiensten. De Zorgboog werkt in sa-
menspraak met de gemeente Helmond 
aan een goede oplossing voor de 350 
cliënten en ruim 90 medewerkers die het 
betreft. Het tarief dat de Peelgemeenten 
bieden om de huishoudelijke hulp in te 
kopen, is voor de Zorgboog ontoereikend.
Vanaf 2015 gaat de zorg in Nederland in-
grijpend veranderen. Gemeenten krijgen 
er nieuwe taken bij als het gaat om de 
ondersteuning die mensen thuis nodig 
hebben, waarbij ook minder geld beschik-
baar is dan voorheen. De Peelgemeenten 
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek en Someren regelen de zorg en 
ondersteuning voor hun inwoners samen, 
onder de naam Peel 6.1. Gezamenlijk be-
sluiten deze gemeenten onder meer hoe 
ze de hulp in de huishouding regelen, of 
en welke hulp mensen krijgen en welke 
tarieven zij willen betalen aan zorgaan-
bieders.
Ton Borghs, lid van de raad van bestuur: 
“De veranderingen in de zorg raken alle 
diensten die de Zorgboog levert. Tegen 
die achtergrond is het noodzakelijk om 
nu keuzes te maken voor de toekomst. 
Na rijp beraad hebben wij het besluit 
moeten nemen dat wij ons vooral willen 
toeleggen op het verder versterken van 
onze overige zorgdiensten binnen de 
wijkzorg en wijkverpleging, binnen onze 
woonzorgcomplexen en binnen de jeugd- 
en kraamzorg. Het besluit te stoppen met 
hulp bij het huishouden heeft gevolgen 
voor de cliënten en de medewerkers. We 
vinden het erg belangrijk dat onze cli-
enten zo min mogelijk hinder ondervinden 
van ons besluit. Het heeft daarom onze 
voorkeur om de werkzaamheden samen 

met de betreffende medewerkers over 
te dragen aan een van de andere over-
gebleven aanbieders. We zijn hierover 
reeds in overleg. Het gaat om ongeveer 
28 fulltime arbeidsplaatsen waar momen-
teel 90 mensen in veelal kleine dienstver-
banden werkzaam zijn.”
Waarom stoppen met huishoudelijke 
hulp?
De afgelopen periode hebben de Peel-
gemeenten zich samen met de negen 
zorgaanbieders in de regio, waaronder de 
Zorgboog, intensief ingezet om hulp in het 
huishouden ook voor 2015 te behouden. 
Met zeven van deze negen zorgaan-
bieders is inmiddels overeenstemming 
bereikt. Met een zorgaanbieder zijn de 
gemeenten nog in overleg. Ton Borghs: 
“Tot onze spijt moeten we vaststellen dat 
het eindbod dat de Peel 6.1 gemeenten 
begin september 2014 hebben gedaan, 
neerkomt op een uurtarief dat behoorlijk 
beneden onze kostprijs ligt. Het is voor 
ons niet verantwoord door te gaan met 
het aanbieden van huishoudelijke hulp. 
Mede gelet op alle andere veranderingen 
in de zorg, hebben wij helaas geen an-
dere keus dan te stoppen met het leveren 
van huishoudelijke hulp in 2015. Omdat 
de Zorgboog een relatief kleine aanbieder 
is op het gebied van huishoudelijke hulp, 
drukken de indirecte kosten zwaar op de 
totale kosten. Ook heeft de Zorgboog
in vergelijking met andere zorgaanbieders 
hoge loonkosten vanwege personeel dat 
reeds vele jaren in dienst is.”
Gevolgen voor medewerkers van de 
Zorgboog
Dit besluit heeft ingrijpende gevolgen voor 
de medewerkers. De arbeidsplaatsen 
binnen de afdeling hulp in het huishouden 
komen te vervallen. In totaal gaat het hier 
om ruim 90 medewerkers waarvan 34 me-
dewerkers met een tijdelijk contract. Ton 
Borghs: “Wij gaan we er alles aan doen 
om deze medewerkers te begeleiden 
naar ander werk. We zijn in gesprek met 
andere (zorg)aanbieders van huishoude-
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Ben van den 
Dungen Quartet bij 

Wim Beeren Jazz 
Society op 24 september

Jazzliefhebbers uit Aarle-Rixtel en weide 
omgeving staan hopelijk weer te popelen 
om woensdag 24 september getuige te 
zijn van de opening van alweer het 7de 
seizoen Wim Beeren Jazz Society in zaal 
Van Bracht aan de Kerkstraat in Aar-
le-Rixtel.
Het Ben van den Dungen Quartet zal die 
avond acte de présence geven.
Tenorsaxofonist Ben van den Dungen 

begon zijn carrière in het begin van de 
80-er jaren met het illustere duo Ben van 
den Dungen & Jarmo Hoogendijk.  
Sindsdien gaf hij  5000 concerten in zo’n  
70 landen met de meest uiteenlopende 
bezettingen.
“Jazz moet ‘danceable’ zijn en de blues 
moet erin zitten”,  zei drummer Art Blakey 
ooit. 
Dat zou het motto kunnen zijn voor de 
muziek die Ben speelt met  zijn nieuwe 
groep.
Het Ben van den Dungen Quartet is  een 
bijzondere combinatie van muzikale  per-
soonlijkheden die alleen de jazz  kan sa-
menbrengen.  
De musici mengen hun muzikale afkomst 
en talent op een aanstekelijke manier.  Dat 
zijn, naast Ben op tenor- en sopraansax,  
pianist Miguel Rodriguez, bassist Marius 
Beets en drummer Gijs Dijkhuizen.
Helemaal van deze tijd, met een “happy 
feel” en 100% pure jazz. 
In het najaar van 2014 komt zijn tweede 
cd uit ‘A night at the club’. Wellicht op 24 
september al beschikbaar!
Aanvang 20.30 uur, entree € 8,-.
Passe-partouts voor een heel seizoen 
(minimaal 10 concerten) zijn op deze 
avond verkrijgbaar voor het luttele bedrag 
van € 60,-
Ook te bestellen via 
info@wimbeerenjazzsociety.nl

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

Schoonheidssalon  La Belle Vie  
Complete verzorgingsbehandeling, ma-
nicure, ook kunt u terecht voor epileren, 
verven en harsen
Nu actie! Permanente make-up
Bel 0492-383024 voor het maken van 
een afspraak

Klokje                                               

lijke hulp om Zorgboogmedewerkers in 
dienst te nemen. Op deze manier hopen 
wij dat de medewerkers hun werk in deze 
regio en voor hun cliënten kunnen voort-
zetten. Cliënten krijgen dan
wel te maken met een andere zorgorga-
nisatie die de huishoudelijke hulp levert.”
Zware beslissing
“De afgelopen periode hebben we ons als 
Zorgboog zo goed mogelijk voorbereid op 
alle veranderingen in de zorg”, besluit Ton 
Borghs. “Ons uitgangspunt is daarbij altijd 
dat we goede kwaliteit willen leveren en 
dat we de werkgelegenheid in de directe 
zorg en dienstverlening zoveel mogelijk 
willen behouden. Helaas is dat laatste 
in dit geval niet gelukt. Dat is uitermate 
jammer, zeker voor onze medewerkers.”
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Ik heb steeds meer het gevoel dat Laar-
beek-Zuid(Aarle-Rixtel) mee doet in de 
competitie voor groenste gemeente van 
Nederland. Ik moet eerlijk toegeven dat 
we aardig in het groen zitten. Prachtige 
oude bomen langs wegen en in velden. 
Menige voortuin mag er ook zijn, zo hier 
en daar moet er de schoffel wel door-
heen, maar dat terzijde. De bloemenzee 
aan de Dorpsstraat, op de hoek van de 
Sengersweg, ik heb mijn bewondering 
daarvoor al meer geuit, is een fleurige 
entree van ons dorp. Dat zouden we op 
meer plekken moeten doen, misschien in 
combinatie met prachtige bloembakken, 
want die doen het in andere dorpen ook 
prima, dus waarom hier niet. Ik heb mij 
wel altijd afgevraagd wie er trouw elke 
dag de bloemetjes water komt geven, 
want dat is toch een hele klus, vooral in 
een droge hete zomer. Dit jaar zou dat 
trouwens een makkie zijn geweest, de 
hemelsluizen gingen regelmatig helemaal 
open, water genoeg. Maar met groen 
bedoelde ik eigenlijk de wilde grassen 
en planten die langs gevels en trottoirs 
de kop opsteken en die de straatgoten 
langzaam maar zeker vullen, samen met 
de eerste blaadjes, gedroogde bloesem, 
rijpe vruchten en oude vogelnesten. Ik 
stond vorige week op de Kouwenberg 
toen mijn oog op een bijna volwassen 
distel viel, die daar stond te pronken 
voor de winkel van onze edelsmid. De 
bloemen zaten er al in. Als daar maar 
geen putters in komen foerageren, dit na-
jaar. Er ligt al genoeg blad voor een, van 
gemeentewege verstrekte blad korf, maar 
die zal waarschijnlijk pas later in de herfst 
komen. De planning bij de gemeente ligt 
al lang vast, of het blad dit jaar eerder of 
later valt, planning is planning. Och, een 
beetje wildgroei moet kunnen, maar er 

zijn grenzen. Op de Lieshoutseweg zijn 
de blokken beuken behoorlijk doorge-
schoten. Daar mag gesnoeid worden. Op 
de hoek met de Laarweg is de beukenheg 
plotseling verdwenen, zomaar ineens, 
zonder iemand iets te laten weten. Zelfs 
ik, de meikever zelf, als fervent bewoner 
van beukenheggen, stond voor een com-
plete verrassing. Wat is het lot van de 
andere beukenheggen. Hetzelfde, vraag 
ik mij af, dan moet ik daartegen in het 
geweer komen en mij met poot en tand 
gaan verzetten. Red de beuken heg, is de 
slogan. Ik ga een partij voor de beuken 
heg oprichten, er moeten Kamervragen 
worden gesteld over deze verschrikkelijke 
kaalslag. Ik zal mij kapot vechten om alle 
beukenheggen in Ale te behouden. Dan 
liever een knotwilgje plat. Ik zeg één knot-
wilgje, geen hele rij want de uilen hebben 
onze oude knotwilgen hard nodig. Ik zal 
me daar ook sterk voor maken, als het 
moet ook een partij voor de oude knot-
wilg in de Tweede Kamer. Henk Heesak-
kers deed in de Mooi Laarbeekkrant een 
suggestie om de situatie bij onze brug 
drastisch te veranderen zodat hij niet elke 
dag een paar keer voor het verkeerslicht 
moet stoppen. Het idee van een rotonde 
op die plek is niet nieuw, maar Henk weet 
niet dat ik elke keer mag doorrijden als 
hij daar moet stoppen. Dat heb ik in mijn 
vorige leven al geregeld en het kastje 
in mijn auto heb ik mogen houden. Wat 
Henk verder niet weet is dat er mogelijk 
geld vrijkomt als de WEG er uiteindelijk 
toch niet komt. Geld dat nu voor de WEG 
door Aarle-Rixtel bestemd is en waar we 
dus gewoon recht op hebben. Ik denk 
dat we meteen een paar miljoen moet 
claimen, gewoon omdat dit wel een goed 
plan is en omdat wij, als Aarlenaren, al die 
jaren in spanning en onzekerheid hebben 
geleefd. Komt die WEG wel of komt die 
WEG niet. We offeren slechts een oude 
brug en een meerkoetennest op en geen 
prachtig natuurgebied en zeker geen 

De Meikever
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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 
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ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

LAARBEEK - ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek is voor ORO de Bleek 
in Beek en Donk op zoek naar een en-
thousiaste kookvrijwilliger (m/v), die het 
leuk vindt om 1x per week (op woensdag 
of zaterdag), samen met een cliënt een 
maaltijd te bereiden.
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.

IVN-paradijs, inclusief blotevoeten pad. 
De gedachte alleen al, wat een kapitaal-
vernietiging. Over groen gesproken. Bijna 
was het gebeurd. Ons hagelkruis bijna 
geheel overwoekerd door brandnetels. Ik 
wilde er weer aandacht voor vragen, maar 
ik was te laat. Over het zandpad kwam 
een bekend figuur aan rijden, ik herkende 
hem niet direct. Hij droeg een witte pet. 
Ik meende dat ik hem laatst tussen de 
wilde penen op Strijp zag rondstruinen, 
maar dat kan toeval zijn. Je kon zien dat 
de man verstand had van brandnetels. In 
een mum van tijd, sneller dan menig ge-
meentearbeider, was het gebeurd met de 
brandnetels. Ons eigen hagelkruis weer 
in volle glorie zichtbaar, net op tijd voor 
hoog bezoek de komende tijd. Och, zei 
de witte pet een beetje binnensmonds. 
Dat kan toch iedereen. Mag dat dan zo-
maar, vroeg ik nog een beetje onnozel. 
Jazeker, want het hagelkruis is van ons 
allemaal.
De meikever. 

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. 

Mantelzorgcafé 22 september: 
Workshop Poëzie

Iedere vierde maandag van de maand or-
ganiseert ViERBINDEN een mantelzorg-
café. Hier kunnen mantelzorgers elkaar 
ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan 
en even ontspannen. Het is erg belangrijk 
om goed voor uzelf te zorgen, en af en 
toe even met alle aandacht voor uzelf iets 
te ondernemen. Zo doet u weer nieuwe 
energie op! 
Het volgende mantelzorgcafé is op 
maandag 22 september van 10.00 tot 
11.30 uur en vindt plaats in het Ont-
moetingscentrum aan de Otterweg 29 in 
Beek en Donk. Tijdens deze bijeenkomst 
krijgen de deelnemers een workshop po-
ezie. 
Wie heeft wel eens een gedicht gemaakt?  
Wie denkt: dat kan ik niet!  Weet u wat: 
iedereen kan het. Het is heerlijk om te 
doen, en u zult verrast zijn over uw eigen 
gedichten en over die van anderen. Wat 
fijn om dit met elkaar te kunnen  delen! 
De workshop wordt verzorgd door Hella 
Hertogs. Zij inspireert en helpt u om de 
juiste woorden te vinden. 
Voor deze workshop dient u zich aan te 
melden. Dit kan tot vrijdag 19 september. 
Voor aanmelden of voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Xandieme 
Megens, coördinator mantelzorgonder-
steuning ViERBINDEN, via xmegens@
vierbinden.nl of 0492-782901.

Klokje                                               
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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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Aan de Wielen
Door het fraaie weer was het de afge-
lopen week genieten tijdens onze tochten. 
De natuur komt al een beetje in herfsttooi 
en dat moet een uitnodiging zijn om de 
komende weken met onze zondagse 
tochten mee te doen. Op 21-9 staan de 
Vredepeeltochten op het programma 
van 82 en 63 km. en een week later de 
Natuurmonumententocht van 85 en de 
Neerkantse bossentocht van 58 km. 
Deelnemers aan de langste afstanden 
vertrekken om 08.30 uur vanaf het kerk-
plein en de 25 km. groep fietst de kortere 
afstanden en die starten om 09.00 uur. 
Actuele informatie kunt u vinden op onze 
website en volgende keer krijgt u een be-
knopt overzicht van onze activiteiten  van 
oktober t/m februari.

 OOK JIJ KUNT DIT JAAR 
WEER MEEDOEN ….....

Zondag 9 november is het weer zover : 
het jeugdprinsenbal van De Gele Kielen
Die middag worden de nieuwe jeugdprins 
en jeugdprinses bekend gemaakt. 
Lijkt je dit wat als nieuwe jeugdprins of 
jeugdprinses 2015 door het leven te gaan, 
geef je dan opvoor 1 oktober.
De opgave formulieren worden ook dit 
jaar weer op school uitgedeeld. 
Mocht je nou geen formulier ontvangen 
hebben,zijn kwijt geraakt of dat je op een 
school zit buiten Aarle-Rixtel, dan kan 
je deze ook afhalen bij onderstaande 
adressen.
Die middag willen we ook invullen met 
dans,zang,live optreden,playback,goo-
chelact. Dit mag alleen, met zijn tweeën, 
drieën of zelfs met een hele grote groep. 
Dus kom op en laat zien aan je vrien-
den,opa’s en oma’s,kennissen.
Geef je op voor 1 oktober !!
Schrijf een briefje met daarop je naam 
of namen , wat je act is en je telefoon-
nummer en geef deze af op een van de 
onderstaande adressen.
Aanmeldingen voor zowel jeugdprins en 
jeugdprinses als tevens voor de act,play-
back,dans van die middag kunnen worden 
afgegeven bij Francien Cornelissen Broe-
kelingstraat 67 of 
Franca van Bakel Akkerstraat 10 in Aar-
le-Rixtel.
Tot 9 November op het Jeugdprinsenbal.
De Gele Kielen

Klokje                                               
Nieuw bij dansstudio Basicflow 
in Bakel
Dansles voor kleuters en klassiek ballet 
op woensdagmiddag : Kleuterdans 13.30-
14.15 uur en klassiek ballet van 14.15-
15.15 uur.
Marie-Louise van Bentlage geeft de 
lessen en is Conservatorium geschoold. 
Omdat we dit jaar al 5 jaar besd.taan or-
ganiseren we dit jaar een danskamp en is 
er onze theatervoorstelling!
Je kunt je opgeven voor een gratis 
proefles. Kijk op www.dansstudioba-
sicflow.nl voor meer informatie en ons 
hele aanbod voor jong en oud.

Binnenkort een Groepsdiner
of Feestje, 
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het 
Veerhuis 0492-461889 
www.restauranthetveerhuis.nl

Klokje                                               
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU 
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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 Tel:   0492381038 
 Lieshoutseweg 31
  Aarle -Rixtel 

www.henryengels.nl
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Stoptober: 
samen stoppen met roken

De succesvolle Engelse campagne 
Stoptober ging 9 september van start in 
Nederland.
Rokers én niet-rokers helpen elkaar 28 
dagen te stoppen met roken. Via natio-
nale en socialemedia moedigen bekende 
en onbekende Nederlanders rokers 
aan mee te doen. Op de website www.
stoptober.nl kunnen rokers zich vanaf nu 
aanmelden om in oktober 28 dagen te 
stoppen met roken. Initiatiefnemers van 
Stoptober in Nederland zijn het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), KWF Kankerbestrijding, de Hart-
stichting, het Longfonds, het Trimbos-in-
stituut, GGD GHOR Nederland en de Alli-
antie Nederland Rookvrij.
Landelijke actie van start
Op dinsdagochtend 9 september is de 
werving van rokers om aan Stoptober 
mee te doen van start gegaan. Gijs Sta-
verman en de directeuren van de me-
de-initiatief nemende gezondheidsorga-
nisaties brachten op het Stationsplein in 
Hilversum een grote Stoptoberbal aan 
het rollen. Hiermee worden rokers in 
heel Nederland opgeroepen mee te doen 
aan Stoptober. Deze bal zal de komende 
weken op verschillende plaatsen in Ne-
derland opduiken.
Gijs Staverman
De komende weken worden Tv- en radio-
commercials met Gijs Staverman ingezet 
om zoveel mogelijk rokers te motiveren 
zich voor Stoptober aan te melden. Gijs 
Staverman: ‘Ik ben zelf dit jaar gestopt 
met roken en heb dat met de steun van 
luisteraars gedaan. Ik heb gemerkt dat 
die steun erg helpt om het stoppen vol te 
houden. Daarom wil ik Stoptober onder 

de aandacht brengen bij rokers. Een 
periode van 28 dagen is te overzien en 
als heel Nederland je aanmoedigt, is het 
makkelijker vol te houden.’
Ook overheid omarmt Stoptober
Staatsecretaris Van Rijn over Stoptober: 
‘Stoppen met roken is voor veel rokers het 
moeilijkste dat er is, door de heftige ver-
slavende effecten van tabak. We weten 
uit onderzoek dat 80% van de rokers wel
zou willen stoppen. En bij elkaar pro-
beren ze dat zo’n 1 miljoen keer per jaar. 
Met Stoptober bieden we alle rokers een 
helpende hand om er nu echt vanaf te 
komen. Dat begint met één dagje door-
komen zonder sigaret. En als een dag 
lukt, hoef je nog maar 6 dagen om een 
week vol te maken. En na die week, kun 
je het vast ook een maand. En dan heb je 
de eerste maand van een rookvrij leven 
opeens al achter de rug. Hou vol, je staat 
er niet alleen voor.’
Positieve aanpak
In Engeland is Stoptober al enkele jaren 
een groot succes. In het eerste jaar deden 
maar liefst 268.000 rokers mee. Het grote 
succes heeft alles te maken met de posi-
tieve aanpak van Stoptober. In Nederland 
wordt Stoptober voor het eerst georgani-
seerd. Ook in Nederland staat de posi-
tieve aanpak centraal.
Wat doet de GGD
Een aantal GGD’en, waaronder GGD 
Brabant-Zuidoost, zet zich extra in om 
Stoptober onder de aandacht te krijgen. 
Zo worden er lokale ambassadeurs in-
gezet, wordt er extra, gerichte stopon-
dersteuning aangeboden en wordt de sa-
menwerking aangegaan met een aantal 
bedrijven in de regio. De regionale am-
bassadeurs van Zuidoost Brabant zijn 
Wouter van der Steen, keeper van Hel-
mond Sport en Merel Morre, stadsdichter 
van Eindhoven. De stopondersteuning 
voor de regio Zuidoost Brabant is te 
vinden op www.ggdbzo.nl
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Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

• hypotheken

• pensioenen

• verzekeringen

• sparen

bekend terre in . . .

De Tempelier 3 • 5735 JG  Aarle-Rixtel

0492-383887 • 06 -21 1 10843

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl
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Ook dit jaar organiseren wij weer een re-
unie 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 
middag om, onder het genot van een 
hapje en een drankje, met elkaar herinne-
ringen op te halen aan het zeilkamp.
Waar: Scheepstal 3 te Aarle-Rixtel
Wanneer: Zondag 5 oktober 2014
Hoe laat: van 15:00 uur tot 17:00 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 18 
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:
1 Max Beerens
2 Pepijn Boon
3 Lucas Crooijmans
4 Tim van der Zanden
5 Eymert Goossens
6 Jaap de Jong
7 Jens van Kaathoven
8 Luuk van de Kerkhof
9 Ruud Spierings
10 Luuk Swinkels
11 Stijn Swinkels
12 Cor-Jan van Teeffelen
13 Daan van der Zanden

Kamp 2015
Op de reünie kun je je ook al opgeven 
voor het kamp van 2015. Het kamp zal 
plaats vinden in de 3e week van de 
bouwvak, dat is komend jaar van 15 t/m 
22 augustus.
Voor meer informatie over deze reünie of 
het zeilkamp kunt u contact opnemen met 
Len van Teeffelen (06-47436071) of kijk 
op onze website 
www.zeilkamplaarbeek.nl
Tot zondag 5 oktober!

Zeilkamp
Laarbeek
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4 september Biggenmarkt nu toch in 
Aarle-Rixtel?
De biggenmarkt in Helmond is een fiasco 
geworden. Al in weken is er geen big, laat 
staan een spierke stro op de Helmondse 
biggenmarkt geweest. Zoals bekend 
protesteerde het gemeentebestuur van 
Helmond tegen de instelling van een big-
genmark in Aarle-Rixtel, en met succes. 
Maar, de boeren zijn blijkbaar bevreesd 
de biggen met paard en wagen naar Hel-
mond aan te voeren, vanwege het drukke 
verkeer in en om de stad. Hoe het ook zij, 
Aarle-Rixtel gaat opnieuw proberen de 
biggenmarkt in eigen gemeente te krijgen.

4 september Bond van Bejaarden
De Aarle-Rixtelse Bond van Bejaarden 
zal zondagmorgen de overleden voor-
zitter van de K.A.B., de heer Joop En-
gelen, om half 10 in de Requiem Mis in de 
parochiekerk, begeleiden naar zijn laatste 
rustplaats.

4 september Pastoor jubileert
Op maandag 14 september ’ s avonds 
om acht uur zal op het kerkplein te Aar-
le-Rixtel pastoor F. van den Berk gehul-
digd worden. Op die datum is het namelijk 
12 ½ jaar geleden dat hij in Aarle-Rixtel 
begon met zijn werk voor de Aarle-Rix-
telse parochianen. Als aandenken aan 
dit 12 ½ jarig jubileum, wil men de jubi-
lerende pastoor een cadeau aanbieden. 
Parochianen, die hiervoor willen bij-
dragen, kunnen dit doen door middel van 
een storting op de plaatselijke Boeren-
leenbank ( gironummer 1080526 ) onder 
vermelding: jubileum pastoor, ofwel door 
een bijdrage in een gesloten couvert te 
bezorgen bij de hieronder vermelde leden 
van de parochieraad: C. van den Berk, 
Kloosterdreef 1; P. Brok, Dorpsstraat 17; 
H. Fritsen, Dorpsstraat 87; J. Gijsbers, 
Albers Pistoriusstraat 18; L. v.d. Graaf, 

Lieshoutseweg 55; Th. v.d. Heuvel, Ma-
riastraat 41; P. Kuijken, Kouwenberg 17; 
J. Prinsen, Dorpsstraat 14; J. Slaats, 
Dorpsstraat 13, dokter W. Tersmette, Lie-
shoutseweg 50 en dokter P. Wijnker, Bos-
scheweg 7.

11 september Wit Gele Kruis
Binnenkort wordt gestart voor jongge-
huwden en verloofden met een moeder-
cursus. Belanghebbenden kunnen zich 
opgeven van 14 tot en met 18 september, 
tussen vijf uur en half zes, in het wijkge-
bouw aan de Mariastraat.

12 september Nieuwe Buurtschap
Aarle-Rixtel is wederom een nieuwe 
buurtschap rijker geworden. Tijdens een 
donderdag avond in het patronaat ge-
houden vergadering, kwam de oprichting 
tot stand van de buurtschap “ De Rixtelse 
akkers” . Van de 130 gezinnen, welke in 
de nieuwe wijk in, rond en nabij de Mari-
astraat, werden 110 gezinnen als lid inge-
schreven. Met instemming van de gehele 
vergadering werd als voornaamste taak 
van de nieuwe buurtschap aangenomen: 
het behartigen der belangen van de 
jeugd, de zieken, de bejaarden, alsmede 
het organiseren van feestelijkheden in 
de buurtschap. Tijdens de vergadering 
werden de initiatiefnemers met algemene 
stemmen tot bestuursleden gekozen. De 
leiding van de buurtschap berust bij de 
heer G. Biemans, het secretariaat wordt 
waargenomen door de heer G. van As-
seldonk, penningmeester is de heer H. 
Vogels en het bestuur wordt gecomple-
teerd door de heren A. Kandelaars en L. 
Verberne. In de kascontrole commissie 
kregen zitting de heren A. van Tilborg en 
J. Verheyen. Bij “ De Rixtelse akkers”  zijn 
aangesloten de straten: Merelstraat, Ma-
riastraat, Lijsterstraat, Nachtegaalstraat, 
Past. V.d. Heuvelstraat, Akkerstraat, van 
Roystraat, Timmerstraat en Jan van Rix-
telstraat.
HELMONDS DAGBLAD   september 1964
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