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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:  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 BK,  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: 14-9  /  28-9  /  12-10  / 2-11  /  16-11  /  30-11  /  21-12  /  11-1-2016
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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 Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel 
 Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl 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
WOCOM: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 0499-423370. 
 Open: di van 9.00 - 11.00 u.  do 15.00-17.00 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.
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK NATAL Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 
 Afspr. ma t/m vr van 9:00 u tot 12:00 u 0492-367703     
 Dienstdoende verloskundige: 0492-367703
FYSIO&ZO  AARLE-RIXTEL Kouwenberg 13, www.fysioenzoaarlerixtel.nl tel. 381288   
 Fysiotherapie-Manueeltherapie-Bekkenfysiotherapie-Sportfysiotherapie-Medical Taping 
 Flow Laarbeek pychosociale hulpverlening 06-44051822    
 Dragon TCM acupunctuur/tuina-massage 06-40927813     
 Klassieke Homeopathie Kathrin Sprenger 06-13518709
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120. 
 Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264. 
 Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524. 
 Voeding dieetadvies en leefstijlcoaching Karin Burg Tel: 06-20357560
 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
WIJKTEAM ZORG & WELZIJN: Heindertweg 87 , tel.0492-469700. Bereikbaar tel. ma,di,
 wo,do van 9.00 tot 12.00 uur. Inloopspreekuur di, do van 9.00 tot 12.00 uur
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
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.
DIERENOPVANGCENTRUM De Doornakker Meldkamer dierenhulp Tel. : 0900 1120000
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

Zondag 6 september – 23e   Zondag door het jaar
Voorganger Pastor Hasselman 
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
 Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
 Wim van Dommelen    (sterfdag)
 Overleden ouders Manders – v. d. Bogaard
 Hanneke van Berlo    (fund.)
 Sien Nooijen     (fund.)
 Herman Biemans    (par.)
 Familie Loomans – Noijen
 Nelly van de Ven    (par.) 
 Leen van Oort – Huibers   (verj.)
 Overleden ouders Schrama – Jacobs
 Bep Roxs en Nel Verhoeven
 Harrie en Martina van Schaik-Bouw
 Anneke Verbakel - van Dommelen 
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag  9 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag  11 september
16.00 uur Kerk – Huwelijk 
 Gied Jaspers en Anja Walravens

Week van zaterdag 12 september t/m vrijdag  18 september

Zaterdag 12 september
14.00 – 17.00 uur  Kerk - Nationale Orgeldag
 (zie artikel elders in dit gemeenschapsblad
Zondag 13 september – 24e   Zondag door het jaar 
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
 Marinus van den Heuvel  (verj.)
 Tot welzijn van de parochie
11.00 uur Kapel – Doopviering
 Liza Stals, Piushof 10, Aarle-Rixtel. 
Woensdag  16 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 

Week van zondag 6 september t/m vrijdag  11 september
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
aanwezig op de pastorie in Aarle-Rixtel, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen 
over de parochie en voor het opgeven van misintenties. Voor dringende gevallen 
zoals uitvaart of ziekenzalving of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken  
kunt u bellen naar 0492-461216.

Doopvieringen
De volgende doopviering  in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op zondag 11 
oktober.
Voor de doop van uw kindje en de daaraan verbonden voorbereidingsavond op 
maandag 7 september,  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie 
in Beek en Donk: tel 0492- 461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl 
Het doopvoorbereidingsgesprek  is  om 20.00 uur in de pastorie,  Heindertweg 1 in 
Aarle-Rixtel.  Beide ouders worden verwacht daar aanwezig te zijn.

Informatieavonden over Communie & Vormsel in 2016
Het duurt nog even, maar wij willen u alvast op deze twee informatieavonden atten-
deren:
Maandag 7 september om 19.30 uur informatieavond Vormsel voor alle kernen in 
Laarbeek. De avond vindt plaats in de kerk in Lieshout. 
Deze avond is voor alle kinderen uit Laarbeek die nu in groep 7 en 8 zitten; dus ko-
mend schooljaar in groep 8 en de eerste klas van de middelbare school. Ouders en 
kinderen worden deze avond gezamenlijk geïnformeerd over wat het doen van het 
Vormsel inhoudt. Deze week krijgen de kinderen een brief met info over de Vormsel 
voorbereiding
Woensdag 9 september om 19.00 uur informatieavond eerste Heilige Communie 
voor alle kernen in Laarbeek. De avond vindt plaats in de kerk in Aarle-Rixtel. 
Deze avond is voor alle ouders van de kinderen uit Laarbeek die nu in groep 3 
zitten; dus komend schooljaar in groep 4. Ouders worden geïnformeerd over wat het 
doen van de eerste Heilige Communie inhoudt. 
In de eerste week na de schoolvakantie zal er meer informatie over de eerste Com-
munie volgen. Mogelijk is het voor u prettig om nu al deze data te weten en te no-
teren. 

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
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

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

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

Ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk zijn we erg verrast door de vele
spontane reacties van buurt- en dorpsbewoners. 
Via deze weg willen we iedereen hiervoor hartelijk danken. Het heeft
bijgedragen aan een zeer geslaagde dag die ons nog lang zal heugen.

Familie Van Berloo - Verhoeven en kinderen.

Presentatie Heemkundekring

Op maandag 14 september om 20.00 uur 
zal in  zaal Van Bracht een presentatie 
gegeven worden door Karel Margry met 
als titel:
DE OPERATIE ‘MARKET-GARDEN’ IN 
OOST-BRABANT, SEPTEMBER 1944
Op zondag 17 september 1944 landden 
tienduizenden Amerikaanse en Britse sol-
daten per parachute en zweefvliegtuig bij 
Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Het was 
het begin van Operatie ‘Market-Garden’, 
de grootste luchtlandingsoperatie uit 
de geschiedenis. Taak van de luchtlan-
dingstroepen was om de vele bruggen 
over rivieren en kanalen in Brabant en de 
bruggen over de Maas bij Grave, de Waal 
bij Nijmegen en de Rijn bij Arnhem te ver-
overen. 
Een paar uur later startte vanaf de Bel-
gisch-Nederlandse grens bij Lommel een 
grote aanval van het Britse grondleger 
met als doel om via dit ‘tapijt’ van lucht-
landingstroepen door te stoten naar het 
noorden richting Duitsland. Het grote of-
fensief strandde uiteindelijk bij Arnhem – 
de beroemde ‘Een Brug te Ver’. Voor een 
groot gedeelte van Zuid-Nederland bete-
kende het echter de bevrijding na vier jaar 
Duitse bezetting.
Karel Margry zal zich in zijn verhaal 

concentreren op de gebeurtenissen in 
oost-Brabant: de luchtlandingen bij Son 
en Veghel; de bevrijding van Eindhoven 
door Amerikaanse ‘airbornes’ en Britse 
pantsertroepen; de felle Duitse tegen-
aanvallen op de ‘Corridor’, eerst vanuit 
Best en Helmond, later vanuit Schijndel 
en Eerde; het Duitse bombardement op 
Eindhoven.
Hoewel Aarle-Rixtel zelf buiten het di-
recte strijdtoneel viel, golfde de strijd in 
die septemberdagen wel vlak langs het 
dorp heen, met Duitse troepenbewe-
gingen aan alle kanten, gevolgd door een 
opmars van Britse pantsertroepen vanuit 
het zuiden, totdat het dorp uiteindelijk 
door Britse troepen werd bevrijd. 
De entree voor niet-leden bedraagt 2,50 
euro

Open Monumentendagen 
op 12 en 13 september : 

Bezoek de Klokkengieterij!

Op 12 en 13 september vinden weer 
de jaarlijkse open monumentendagen 
plaats. Dit jaar is het motto: Kunst & Am-
bacht. Op deze dagen is de Klokkengie-
terij weer  open voor het  publiek, waarbij 
dit prachtig ambachtelijk monument gratis 
te bezoeken is. 
Bezoekers mogen wel een vrijwillige bij-
drage doneren.
Op beide dagen zullen er vanaf 11.00 uur 
tot 17.00  groepsgewijze rondleidingen 
plaatsvinden.
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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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Nationale Orgeldag, zaterdag 12 
september 2015, in Aarle-Rixtel 

Traditiegetrouw wordt op de zaterdag van 
Open Monumentendag -dit jaar met als 
thema: KUNST en AMBACHT- de Natio-
nale Orgeldag gehouden. Het is voor de 
veertiende keer in successie dat dit eve-
nement in het gehele land wordt georga-
niseerd. 
De Nationale Orgeldag vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 12 september 2015.
Wie dat wenst (jong en oud), kan tussen 
14.00 uur en 17.00 uur kennismaken 
met het prachtige Smits-orgel (in 1854 
gebouwd, dus 161 jaar oud!) in de kerk 
van Onze Lieve Vrouw Presentatie te 
Aarle-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!! Boven bij de speeltafel!!

Kerkkoor O.L.V. Presentatie is 
op zoek naar nieuwe koorleden

Nieuwe dirigent voor het Kerkkoor.
Met ingang van donderdag 27 augustus 
2015 is de heer Pieter Dohmen uit 
Geldrop benoemd tot dirigent van het 
Kerkkoor van onze kerk, als opvolger van 
Arie Ketelaars.
Per genoemde datum zal Rob Rassaerts 
zijn werkzaamheden als organist van het 
koor en dirigent/organist van de Cantorij 
na een ziekteperiode van vier maanden 
hervatten.
Kerkkoor O.L.V. Presentatie uit Aar-
le-Rixtel bestaat momenteel nog uit 14 
dames en  13 heren. Vanaf 1 januari 2015 
zijn dames- en Herenkoor samenge-
gaan. Het enthousiasme druipt nog van 
ons koor af maar we ontkomen er niet 
aan, ook wij worden ouder en zodoende 
wordt het aantal actieve koorleden lang-
zaamaan kleiner.
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe 
leden.
Zingt u graag en wilt u op deze manier 
mede een bijdrage leveren aan het le-
vendig houden van onze plaatselijke 
kerkgemeenschap, dan is dit een goed 
moment om u als lid aan te melden.
Wilt u een indruk hebben van ons koor, 
neem dan contact met ons op of kom 
eens naar ons luisteren in een door ons 
verzorgde dienst of naar onze repetitie 
op donderdagavond om 19.30 uur bij De 
Vrienden tegenover de kerk.
Kerkkoor O.L.V. Presentatie
Secr: Bert van Zutphen
Tel: 0492 382234
E-mail: bvzutphen@hetnet.nl
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Voortgang Dementievriendelijk 

Laarbeek

Op 28 januari j.l. vond de eerste bijeen-
komst plaats om Laarbeek dementie 
vriendelijker te maken. 
Vanaf april zijn vanuit deze bijeenkomst  
drie werkgroepen actief. Bij deze willen 
wij u zoals beloofd graag op de hoogte 
houden van de stand van zaken en voort-
gang.
Werkgroep Beeldvorming en informatie
Deze werkgroep zal eind september 
( nabij Wereld Alzheimerdag) een to-
neelstuk over dementie laten opvoeren 
door een theatergroep uit Bladel voor 
onze Laarbeekse toneelverenigingen en 
mogelijke belangstellenden. Doel van 
deze voorstelling is om hier in Laarbeek 
mensen te vinden die bereid zijn om dit 
stuk zelf te leren en dan op verzoek te 
spelen voor Laarbeekse verenigingen, 
organisaties of bedrijven. Dit alles om de 
beeldvorming van dementie te verbeteren 
en beter bespreekbaar te maken bij de in-
woners.
Verder zal deze werkgroep, ook eind sep-
tember, in samenwerking met de VBOB 
( Verenigd Bonden Overleg Noord-Bra-
bant) informerende bijeenkomsten gaan 
organiseren in iedere kern van Laarbeek. 
Bekeken wordt of het mogelijk is om deze 
bijeenkomsten jaarlijks terug te laten 
keren! 
Tot slot bekijkt deze werkgroep ism. de 
gemeente of het mogelijk is om een struc-
tureel een vaste rubriek te krijgen in één 
van de plaatselijke media. 
Uitnodigingen voor bovengenoemde bij-
eenkomsten zullen tijdig per organisatie, 
individueel of via de plaatselijke media 
verspreid worden.
Werkgroep Ketenzorg Dementie
Steeds weer blijkt dat er in Laarbeek al 
heel veel georganiseerd en geregeld 
wordt voor dementerende inwoners van 

Laarbeek. Helaas weten vrijwilligers, 

vrijwilligers onderling, professionals maar 
ook professionals onderling niet wat er 
allemaal voor handen is. De werkgroep 
Ketenzorg wil medewerkers van de totale 
keten ( van huisarts, mantelzorger tot ge-
specialiseerd verpleegkundige) bij elkaar 
brengen om hun werkzaamheden met el-
kaar bespreekbaar te maken. Ook deze 
bijeenkomst vindt na de vakantie plaats 
en er zullen naar mantelzorgers, vrijwilli-
gers en professionals persoonlijke uitno-
digingen worden verstuurd! 
Werkgroep Meldpunt dementie
Het blijkt dat niet alleen een meldpunt 
voor dementie maar feitelijk een meld-
punt voor zorg en welzijn erg belangrijk 
zou zijn voor alle inwoners van Laarbeek. 
Mensen weten vaak de weg niet en dit 
zou eenvoudiger moeten kunnen, ook in 
de avond en het weekend. De werkgroep 
heeft een uitgewerkt voorstel hoe zo’n 
meldpunt te realiseren maar gaat eerst 
met de gemeente Laarbeek in overleg. 
Dit omdat er al vele meldpunten zijn waar 
“schijnbaar” de inwoners minder of geen 
weet van hebben.
Huisstijl Dementievriendelijk Laarbeek 
Tot slot vindt de stuurgroep dat er “straks” 
een duidelijke huisstijl voor een Demen-
tievriendelijk Laarbeek moet zijn. Het is 
vrij makkelijk om een bureau of bedrijf 
hiervoor een opdracht te geven. De stuur-
groep zoekt echter naar scholieren, kun-
stenaars die mogelijk een idee of ideeën 
hebben om ons hierbij te helpen. Mocht u 
iets of iemand weten mail of bel ons. 
Stuurgroep Dementievriendelijk Laar-
beek.    hbouwmans@vierbinden.nl   /  
0493-328803.

Klokje                                               
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning 
en daar echt niet te veel voor betalen? 
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566, 
ook buiten kantoortijden. 
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       Dat is thuiskomen! 

•Woningstoffering 
•Interieurbouw 
•Machinale houtbewerking 
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GRATIS BRIDGELES

Ook dit jaar worden per eind september 
2015 weer GRATIS BRIDGELESSEN 
gegeven, uitsluitend overdag, onder 
NBB-gediplomeerde leiding,in een rook-
vrije en gezellige omgeving, zonder dat 
men verplicht is lid te worden van een 
club. 
Omdat nog niet iedereen kan bridgen..... 
De mogelijkheid van extra oefenen en 
spelen is evt. aanwezig. Daarnaast ont-
vangen de cursisten veel -  eveneens 
gratis – oefenmateriaal, alsmede de uit-
gewerkte spellen van de desbetreffende 
week, bijv. per e-mail
En... koffie een kwartje.....
Wie een leuke hobby of tijdpassering 
zoekt, wie op een pretti¬ge manier met 
en onder mensen wil verkeren, wie wat 
tijd wil investeren voor straks, later en nóg 
later, kan voor informa¬tie bellen: 040-
2831187. De ervaring leert: niet te lang 
wachten.....
Ook diegenen die over een bescheiden 
bridgekennis beschikken, maar op her-
haling willen of hun speelvaardigheid 
wensen te verhogen, kunnen op dit 
nummer terecht.

Harmonie De Goede Hoop 
houdt oudijzeractie

Op zaterdag 12 september is het  weer 
mogelijk oude metalen in te leveren ten 
behoeve van  harmonie De Goede Hoop. 
Tussen 09.00 en 11.00 kunt u daarvoor 
terecht op het terrein tussen de Boeren-
bond en grand-café Stout aan de Dorps-
straat. Leden van de harmonie zijn daar 
dan aanwezig om de materialen in ont-
vangst te nemen. Alle soorten oude me-
talen zijn welkom. Daarnaast ook: elek-
trakabels, witgoed en oude computers.
Indien uw spullen te zwaar of te omvang-
rijk zijn om ze te brengen, dan komen we 
ze op die dag na 11.00 uur ook graag op-
halen. Bel daartoe met Willem Verhoeven 
06-38900299. Grotere partijen komen we 
ook graag tussentijds wel ophalen. Als u 
aan het opruimen bent en u wilt direct van 
uw spullen af, dan kunt u die deponeren 
op het eerder vermelde terrein tussen 
de Boerenbond en Stout aan de Dorps-
straat, op het verharde stukje tussen de 
platglasbak en de beukenhaag. De ove-
rige data van inzameling zijn dit jaar:  17 
oktober, 14 november en 19 december.
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ZHINENG QIGONG
Instructeur: EMILIE KOOLEN

 niveau 1 en 2

Binnenkort start er weer een nieuwe cursus Zhineng qigong.
Zhineng is een Chinese bewegingsleer en wordt ook wel genoemd meditatie in 
beweging voor de westerse mens.  Het is geschikt voor mensen van alle leeftijden en 
voor mensen met beperkingen.
Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal vijf personen.
De lessen duren 1½ uur en worden gegeven op donderdagochtend in Aarle-Rixtel, 
Lieshoutseweg 1.

Ook worden er op aanvraag workshops en lessen gegeven op een zelfgekozen tijdstip.

De cursus start op donderdagochtend 17 september.

Informatie en inschrijving:
t.  0492-381977
m. 0651231817
e-mail: e.j.m.koolen@freeler.nl
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SCAR, SchaakClub 
Aarle-Rixtel  

SCAR, SchaakClub Aarle-Rixtel, is een 
vereniging die iedere donderdag in 
cafe De Vrienden in de Dorpsstraat een 
schaakavond houdt. In een onderlinge 
competitie  wordt geschaakt om het sei-
zoenskampioenschap. Alles gaat in een 
ontspannen sfeer. Men schaakt voor de 
eer, maar gezelligheid is ook belangrijk. 
Ook  bij SCAR loopt het ledental terug. 
Voor het nieuwe seizoen, wij starten 
weer begin september, zijn nieuwe leden 
dan ook van harte welkom. De schaak-
club kent geen contributie, sterker nog 
nieuwe leden krijgen geld bij. Ieder nieuw 
lid, die de nieuwe competitie 2015- 2016 
afmaakt krijgt € 10,- cadeau. Aanmelden 
kan bij de wedstrijdleider, Jan de Groot, 
telefoon nummer 383403 of kom gewoon 
eens een keer langs op donderdagavond 
bij de Vrienden.

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

Gevraagd:
Huishoudelijke hulp op vrijdagochtend of 
–middag. Werkzaamheden in overleg.
J. Vergroesen, Helmondseweg 15. 
Tel. 381566

Maatjes gezocht: 
een paar uurtjes per week kan 

een leven veranderen!

Een maatje kan op allerlei manieren 
helpen door bijvoorbeeld een bezoek 
thuis te brengen of door samen op stap of 
naar de film te gaan, te sporten, fietsen, 
wandelen, koffie drinken, spelletje doen 
of samen met een hobby bezig zijn. ViER-
BINDEN maatjesproject is op zoek naar 
vrijwilligers die een maatje voor iemand 
willen zijn.

Een 75-jarige vrouw uit Aarle-Rixtel zoekt 
een maatje die met haar wil gaan wan-
delen. Mw. is daarbij afhankelijk van haar 
rolstoel. Bij voorkeur gaat zij in de middag 
graag naar buiten voor een wandeling. 
Voor een 41-jarige vrouw uit Lieshout zijn 
wij op zoek naar een vrouwelijk maatje 
die het leuk zou vinden om met mevrouw 
te gaan wandelen, een film te kijken, te 
gaan winkelen, naar muziek te luisteren 
enz. De voorkeur gaat uit naar een ma-
tje dat geduldig is en een goed luisterend 
oor heeft. 
Een 47-jarige man uit Beek en Donk is op 
zoek naar een maatje die hem kan helpen 
met het op orde houden van zijn post en 
belangrijke papieren. Meneer houdt van 
een gezellig praatje en een kopje koffie 
of thee.  

Ook is het maatjesproject op zoek naar 
een maatje voor een 79-jarige man uit 
Aarle-Rixtel. Deze meneer zit in een 
elektrische rolstoel die hij heel handig 
manoeuvreert en wil daarmee graag op 
pad met iemand die met hem meefietst 
en samen met hem een terrasje pikt of 
iets dergelijks. Bij slecht weer zou hij ook 
graag buurten.

Voor meer informatie over deze vaca-
tures of als u interesse heeft om maatje 
te worden dan graag contact opnemen 
met het maatjesproject Laarbeek, Ot-
terweg 27, 5741 BC Beek en Donk, te-
lefoonnummer: 0492-328807. Een mailtje 
sturen naar sdkoning@vierbinden.nl kan 
natuurlijk ook.
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Er werd koning geschoten bij de 
Blauwe Schut in Aarle-Rixtel.

25 Augustus 2015 was een bijzondere 
dag voor het O.L.Vrouwe Gilde want al na 
een jaar moest er op de vogel geschoten 
worden. Nadat de waarnemend koning 
van huis was afgehaald gingen zowel de 
Rode als de Blauwe Schut maar de pa-
rochiekerk. voor de plechtige Gildemis 
waarin de koningsvogel  en de vier ko-
ningskandidaten werden gezegend. Tij-
dens de dienst  werd bij loting de volgorde 
van de schietbeurt van de kandidaten voor 
de hoogste waardigheid binnen het gilde, 
bepaald.  De duur van het koningschap is 
beperkt tot de twee jaar die nog resteren 
voordat om het gebruikelijke aantal van 
drie jaar koningschap wordt gestreden 
Na de H.Mis werden de vendels ge-
zwaaid voor de celebrant van de Gildemis 
Pater Wester en bij de familie Prinsen liet 
men zich de kermisborrel goed smaken 
evenals de koffietafel in het Jan van 
Dooren Paviljoen. De gildetuin werd in 
gereedheid gebracht en al snel bleek de 
kraan niet hoog genoeg om met de kogel-
vanger de vogel boven op de schietboom 
te  bereiken. Na de nodige improvisatie 

werd de koningsvogel op vernuftige wijze 
binnen  de kogelvanger naast de schuts-
boom geplaatst. 
Er werd driemaal rond de geïmprovi-
seerde schutsboom getrokken om deze 
vrij te maken van kwade invloeden. Pater 
Wester sprak een gebed uit en burge-
meester Ronnes maakte de boom vrij met 
het eerste schot. Daarna losten pastoor 
Verbraecken en Pater Wester een bevrij-
dend schot. 
De vier kandidaten Eugène Barten, Mari 
Kerkhof, Gerard Maas en Björn Kerkhof 
beginnen in volgorde aan de schietsessie 
en al snel is de vogel koploos. De schut-
ters  wandelen af en aan van de bank naar 
het wapen en ze lossen vele schoten. 
Wapenmeester en maker van de prach-
tige vogel, Henri van der Putten, heeft 
er de handen vol aan. De koningsvogel 
verliest intussen verschillende wezenlijke 
onderdelen. 
De burgemeester wordt bedankt voor zijn 
aanwezigheid en rond half vier wordt de 
eerste pauze ingelast om het geweer te  
laten koelen. Ondertussen viert de gezel-
ligheid hoogtij en het geheel gaat steeds 
meer lijken op een familiereünie. 
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De schietresultaten leiden tot de vraag of 
de schietronde nog zal worden afgemaakt 
en dan tegen zessen zijn de kogels op. Er 
moet een ander geweer komen om ander 
beschikbare munitie te kunnen gebruiken 
en dat voor enkele splinters rond de spil.
Met zwaar geschut schiet schutter Eu-
gène maar dat levert weinig op, Björn 
komt ten naaste bij , Mari brengt geen 
grote veranderingen teweeg en het schot 
van Gerard is op het nippertje. Geluk is 
wat de schutter moeten hebben en dat is 
er nog niet totdat Björn Kerkhof de vogel 
neerhaalt en hij de koning wordt van het 
Gilde van O.L.Vrouw voor een periode 
van twee jaar. Het is kwart over zes en er 
zijn 238 schoten gelost.
Alles wordt in gereedheid gebracht voor 
de installatie van de nieuwe koning. 
Met een munt in het wasbekken lost de 
nieuwe koning zijn ereschuld en hij wast 
zijn handen als teken van zijn oprecht-
heid. Hij verklaart tegenover alle aanwe-
zigen zijn taak naar eer en geweten te 
vervullen. Het koningszilver wordt hem 
omgehangen en de staf wordt hem aan-
gereikt door de afgaande koning.
De broeders van het O.L.Vrouwe Gilde 
feliciteren hun nieuwe koning gevolgd 
door de Gildebroeders van het Sint Mar-
garetha Gilde en alle aanwezigen.
De drie aanwezige Gildekoningen, van 
Laarbeek, en van het Sint Margaretha 
Gilde en het Gilde van Onze Lieve Vrouw 
van Aarle-Rixtel, slaan gezamenlijk het 
vat met koningsbier aan . De pullen met 
koningsbier worden de Gildebroeders 
aangereikt en er wordt geproost op een 
goed koningschap.
Het gezelschap vertrekt naar Gildehuis 
Van Bracht waar de Koning schrijdend 
over de gildevlag binnentreedt om geza-
menlijk met de gildebroeders en geno-
digden het koningsmaal te gebruiken.
Hierna is de koning naar huis  begeleid.
Het was een prachtige dag.

Evaluatie Pilot Zorg Dichtbij in 
openbare bijeenkomst 

Dorpsplatform
Op maandag 21 september houdt het 
Dorpsplatform een openbare bijeenkomst 
in de Dreef. Graag willen wij u uitnodigen 
voor deze avond die om 19.30 uur begint.
Ongetwijfeld weet u dat er veel verandert 
in de zorg. De gemeente Laarbeek heeft 
een Pilot opgezet om deze veranderingen 
in goede banen te leiden onder de naam 
Pilot Zorg Dichtbij dat in Aarle-Rixtel vanaf 
januari proef draait. 
Graag willen wij, samen met de ge-
meente en het team Zorg Dichtbij wat de 
pilot heeft uitgevoerd, de ervaringen met 
u delen. 
Vragen als: hoe is het gegaan met deze 
Pilot, wat vinden de cliënten van de pilot 
en wat zijn ervaringen van hun, wat is 
er goed gegaan en waar kan het beter, 
komen allemaal aan de orde. Rianne 
Schwillens, beleidsmedewerker van de 
gemeente Laarbeek en nauw betrokken 
bij de pilot, en het team Zorg en Welzijn 
gaan het u allemaal toelichten. Daarnaast 
is ook de verantwoordelijke wethouder, 
dhr. Joan Briels aanwezig. Het zal u ook 
zijn opgevallen dat de brug over de ‘dode’ 
tak van de Zuidwillemsvaart een opknap-
beurt heeft ondergaan. Het ziet er allemaal 
weer fris en keurig uit, maar wat zijn nu de 
bedoelingen met deze brug, waarom zijn 
de verkeerslichten gekoppeld aan die van 
de Kanaaldijk? Hoe zit het met Passan-
tenhaven, met de Jachthaven en de ont-
wikkeling van de Kanaalzone tussen de 
Kop van  Aarle-Rixtel en de Julianabrug 
in Helmond. Wethouder Briels is bereid 
hierover een toelichting te geven.Reden 
genoeg om de datum van 21 september 
alvast in uw agenda te zetten, u bent van 
harte welkom.   www.dorpsplatform.nl    
info@dorpsplatform.nl 
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Vakantie en kermis achter de rug,
dus is het koningschieten ook voorbij
aan het werk en weer naar school,
hopelijk kijkt iedereen tevreden erop 
terug en komt er bij de “blauwen”geen 
stampij.
In de “stroat” een nieuw restaurant Cou-
vert,
Tante Pollowop ging echter dicht,
op de deur staat echter te lezen,
dat er binnen afzienbare tijd,
in hetzelfde pand,
een andere eetgelegenheid wordt inge-
richt.
Over de drukte in onze haven,
mogen we ook niet klagen,
de bemanning fietste of liep door ons 
dorp,
vulde in diverse winkels hun proviand 
aan
en regelmatig zag je ze ook
bij Welten voor de etalage staan.
Hoe groot zou hun aandeel zijn,
in onze Aarlese economie,
ik zou het graag eens willen weten,
maar die cijfers hebben we helaas nie!!

RD

Jong-LEREN
Hey brugklasser, ben je benieuwd hoe 
dit schooljaar zal verlopen? Je kunt je 
succes een handje helpen. Soms gaat 
huiswerk maken en leren niet vanzelf en 
kun je tijdelijk hulp gebruiken. Ik kan je 
helpen je schooltaken, meteen vanaf het 
begin, goed aan te pakken. Het is een 
investering waar je jarenlang plezier van 
hebt. Kijk op de website www.jong-leren.
com of bel me voor meer informatie (0492 
382668).  Naast brugklassers help ik ook 
andere studenten met studieproblemen. 
Altijd studiebegeleiding op maat. Graag 
tot ziens, Louise de Jong.

Klokje                                               

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

Huishoudelijke hulp gezocht 
voor gezin in Aarle-Rixtel voor een och-
tend in de week. 
Interesse, bel 06-54276345

Klokje                                               

OKTOBERFEST AARLE RIXTEL

 
Vrijdag 2 oktober: WOENDERBAAR

Und Die PARTYHOSEN
Tent open vanaf 19:00 uur, entree € 10,-
Zaterdag 3 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
mail@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
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Straotborrel

Op zondag 16 augustus is de eerste    
straotborrel voor bewoners van de Dorps-
straat in Aarle-Rixtel gehouden.
Meer dan 80 inwoners uit de Dorpsstraat 
hebben met elkaar ervaringen over de 
straat uit verleden en heden met elkaar 
gedeeld. Het initiatief voor deze Straat-
borrel is enige maanden geleden ont-
staan aan de keukentafel van Gerjan 
Beniers en Heleen van Asten. “Tot onze 
grote vreugde constateerden wij dat er in 
de afgelopen jaren de nodige woningen 
en bedrijfspanden nieuwe bewoners 
hadden  kregen of een nieuwe eigenaar. 
In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe 
bewoners bijgekomen en wij realiseerden 
ons dat we deze mensen nauwelijks of 
niet kenden”. Aldus Gerjan Beniers.
Eind april 2015 hebben we toen bij alle 
woningen een briefje in de bus gestopt 
met de vraag of men interesse had in 
een kennismaking. Meer dan 100 reac-
ties kregen wij hierop en allemaal positief. 
Zowel van oudere bewoners al ook de 
nieuwkomers.
Vervolgens hebben we enkele data be-
keken en kwamen zo uit op 16 augustus. 
Op de dag zijn de bewoners om 15.00 uur 
ontvangen bij de Couwenbergh. En nadat 
iedereen zich had ingeschreven hebben 
we via een zogenaamde ‘opwarmer’ de 
mensen met elkaar kennis laten maken. 

Door vragen voor te leggen zoals: Wie 
wonen er al langer dan 50 jaar in de 
straat, tot wie er wonen en werken, tot dat 
de deelnemers zich moesten opsplitsen 
in een groep op de even huisnummers en 
oneven. Op deze manier kregen de aan-
wezigen een beter zicht op elkaar en de 
straat.
Vervolgens werd later op de middag de 
straotkwis gehouden met als inzet de 
felbegeerde Goudenstoeptegel (uit de 
straot natuurlijk!!) De organisatie had 
10 willekeurige groepen samengesteld 
die allemaal 15 vragen moesten beant-
woorden. Bloed, zweet en een traan (van 
het lachen) kwamen er aan te pas om de 
felbegeerde Gouden tegel te winnen.
Rond 18.30 uur verzorgde de eigen slager 
uit de dorpsstraat (Flavio Hegeman) een 
fantastische barbecue.
Om als bewoners van de dorpsstraat 
in de toekomst wat meer voor elkaar te 
kunnen betekenen was er een vraag- en 
aanbod ‘prikbord’  en hebben we een (be-
sloten) facebook pagina geopend. Henk 
van Beek had een mooie diapresentatie 
van oude foto’s over de Dorpsstraat.
Met veel genoegen kijken we terug op 
een zeer geslaagde middag. Het mooiste 
compliment kwam van Mevrouw Nellie 
Swinkels-Jeurgens die aangaf dat ze in 
85 jaar dat ze in de dorpsstraat woonde 
dit nog nooit had meegemaakt.
Rond 21.00 uur gingen de laatste gasten 
huiswaarts in de wetenschap dat ze el-
kaar en de buurt wat beter hebben leren 
kennen, waardoor ze in de toekomst ook 
gemakkelijker bij elkaar kunnen aan-
kloppen voor ondersteuning of een vraag 
als dat nodig mocht zijn.

Klokje                                               
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
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Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl

Obresa zet u op 
voorsprong!

Obresa is een moderne dienstverlener voor 
administratie, belastingadvies en Interim 
controlling. 

U weet precies waar u aan toe bent. U krijgt bij 
ons een begrijpelijk, betrouwbaar en gedegen 
advies. Onze aanpak is geschikt voor iedere 
onderneming ongeacht uw branche of (online) 
boekhoudsysteem.

Obresa heeft zowel regionaal als landelijk 
een uitstekend netwerk en werkt samen met 
zorgvuldig geselecteerde partijen!

 Ondernemen 
is topsport!
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Start nieuwe seizoen Scouting 
Aarle-Rixtel

Scouting Aarle-Rixtel start dit jaar het sei-
zoen met een open dag. En wel op 5 sep-
tember van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Scouting heeft dan een spectaculaire ac-
tiviteit. 
Deze spectaculaire activiteit is mede 
mogelijk gemaakt door de goede doelen 
actie van basisschool de Brukelum, wat 
dat is, is nog even een verrassing. Ook 
kan je aan allerlei andere Scouting activi-
teiten meedoen, o.a. een speurtocht door 
de blokhut, kampvuur, spelletjes en nog 
veel meer.
Het is ook een mogelijkheid om kennis te 
maken met de diverse groepen binnen 
Scouting Aarle-Rixtel, zie ook www.scou-
tingaarlerixtel.nl voor meer informatie.
Graag nodigen we jullie uit om ook een 
kijkje te komen nemen op 5 september 
tussen 13.30 uur en 16.00 uur.  De koffie 
en de ranja klaar staat en natuurlijk wat 
lekkers.   
Leiding en bestuur Scouting Aarle-Rixtel

In de vakantieperiode hebben we meestal 
kunnen genieten van heerlijk fietsweer. 
Aan de opkomst bij onze tochten was de 
vakantiespreiding goed te merken. Als er 
enkelen ontbraken, waren er wel weer 
anderen die de vakantie al weer achter 
de rug hadden.
De komende weken gaat het wegseizoen 
nog gewoon door, met als extraatje het 
recreantenweekend op 5 en 6 september.
Naast het normale programma staat de 
fraaie Bockenreyderstocht op 13-9 op 
de landelijke NTFU-kalender. Men kan 
daarbij kiezen voor een rit van 101 km., 
maar men kan ook meerijden met de 25 
km. groep die om 09.00 uur starten voor 
de 89 km. lange versie. Voor de langste 
afstand vertrekken er drie groepen met 
verschillende snelheden om 08.30, om 
08.35 en om 08.40 uur.
Inschrijf- en vertrekpunt is grand café 
Stout aan de Dorpsstraat 86.
Afd. publ.

LIEDERENTAFEL  
“’T  ZONNETJE” IN ZONNETIJ  

AARLE-RIXTEL.

Na een welverdiende vakantie gaan we 
donderdagavond 24 september 2015 
weer van start met onze liederentafel. 
De samen met ViERBINDEN georgani-
seerde liederentafel wordt elke laatste 
donderdag van de maand 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.
We gaan er deze avond weer een gezel-
lige avond van maken.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of 
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.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

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

www.BBig-Design.com
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Frank Schepers wint 
Jo van den Elsentrofee 
bij HBS de Eendracht.

Aarle Rixtel. De jaarlijkse verschieting 
om de Jo van de Elsentrofee bij Hand-
boogschutterij de Eendracht vond j.l. don-
derdag  9 juli 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. De 13 aan-
wezige schutters maakten er een gezel-
lige en vlotte wedstrijd van.
De verschillen waren bij de eerste 5 schut-
ters erg klein en 8 Schutters wisten door 
hun jaargemiddelde te schieten. Winnaar 
van de Jo van de Elsentrofee 2015 werd 
Frank Schepers. 
Hij wist evenals Paul van Bakel exact zijn 
jaargemiddelde te schieten maar Frank 
schoot een 9 na en Paul een 0.
Uitslag Jo van de Elsentrofee 2015:
 1. Frank Schepers 224 0  met 9 na
 2. Paul van Bakel 194 0  met 0 na
 3. Erwin Wijnhoven 226 +2
 4. Henk Verachtert 205 +3 met 9 na
 5. Toon van Hoof 223 +3 met 8 na
 6. Martien v.d. Graef 181 +9

 7. Jan van Rooij 199 -10
 8 Gerrie van Hoof (TR)  158      +12
 9. Walter Jansen 197 -14 met 8 na
10. Jo Maas 194 -14 met 7 na
11. Arno Donkers 202 +20
12. Geert v. Ganzenwinkel 209+28 met 9 
na
13. Machiel van Roij 193 -28 met 7 na

8ste Van Ganzenwinkel wedstrijd bij 
HBV  De Eendracht te Aarle-Rixtel

Donderdag 16 juli vond de 8ste wedstrijd 
plaats van het Van Ganzenwinkel toer-
nooi.
De bezoekende vereniging was Vredelust 
uit Deurne .  De 6 schutters uit Deurne 
hadden vooraf een totaal van 1120 punten 
opgegeven,  het werden er uiteindelijk  
1147.  Een positieve score van + 27.
Hiermee zullen ze waarschijnlijk niet in de 
top van de rangschikking gaan meetellen.  
Want het is de bedoeling om zo dicht mo-
gelijk de opgegeven score te benaderen. 
De hoogste score werd geschoten door 
de keizer van De Eendracht met 224 
punten.
Maar de mooiste score was voor Arno 
Donkers die met een score van 215 
zijn persoonlijk record met maar liefst 8 
punten verbeterde.  Dit is al meteen een 
mooi resultaat voor de nieuwe trainers 
die vorige week met hun werkzaamheden 
zijn begonnen.  Ook de jeugd schutters 
en de nieuwe schutters die na de vakantie 
beginnen zullen hier zeker hun voordeel 
mee doen.
Uitslag:
1 Toon van Hoof 224
2 Frank Schepers 223
3 Erwin Wijnhoven 219
4 Arno Donkers 215
5 Henk Verachtert 199
6 Paul van Bakel 198 
7 Jo Maas 198
8 Martien van de Graef 181
9 Geert van Ganzenwinkel 160
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Brabantse pony KNHS 
Kampioenschappen 2015 

Na een succesvol zomerseizoen heeft 
ponyclub O.L.V. Ruitertjes uit Aarle-Rixtel 
de volgende kringkampioenen dressuur: 
Anne van Schijndel met Evy klasse DB en 
Karlijn Kuypers met Quinty klasse DL1. 
Het viertal CDE klasse L, bestaande uit 
Fleur Jansen, Anne van Schijndel, Alyssa 
van der Linden en Karlijn Kuypers, werd 
ook kringkampioen. 
Op zaterdag 15 augustus werden de Bra-
bantse Kampioenschappen verreden in 
Zijtaart. Ondanks het regenachtige weer 
wist het viertal, ditmaal met Frederique 
Kuypers i.p.v. Alyssa van der Linden, de 
2e prijs te bemachtigen. Verder mochten 
individueel drie dressuurcombinaties 
van de vereniging deelnemen. Anne van 
Schijndel, Karlijn Kuypers en Maartje 
Verbakel. Anne behaalde met haar pony 
Evy een mooie 7e prijs met 65,83%. Kar-
lijn Kuypers met Quinty en Maartje Ver-
bakel met haar pony Kyara hadden goed 
gereden, maar vielen helaas buiten de 
prijzen. 
Aan de Brabantse Kampioenschappen 
namen ook de volgende springruiters 
deel: 
Anne Verbakel met Kenzo klasse D/B, 
Maartje Verbakel met Kyara DE/L en 

met Hamlet’s Hollywood DE/M, Stefanie 
Baten met Wechelshof Dianthe klasse 
DE/M en met Powergirl DE/M en Piet van 
Bragt met Imogen DE/M.
Anne Verbakel reed met haar pony Kenzo 
in zowel het basisparcours als in de bar-
rage een supermooi foutloos parcours. 
Met 83 stijlpunten eindigde ze daarmee 
op een hele mooie 4e plaats. 
Zus Maartje Verbakel reed met Kyara in 
de klasse DE/L een foutloos basispar-
cours. In de barrage had ze de snelste 
tijd van iedereen, maar helaas ook een 
springfout. Ze ontving een mooie 8e prijs. 
Later op de dag reed Maartje met haar 
andere pony Hamlet’s Hollywood in de 
klasse DE/M, maar net als clubgenoot 
Piet van Bragt met Imogen hadden ze 
geen prijs. 
Ook Stefanie Baten reed in de klasse 
DE/M met haar pony’s Wechelshof Di-
anthe en Powergirl. Met beide pony’s reed 
ze zowel een eerste als een tweede fout-
loze manche. Na een spannende barrage 
werd ze met Powergirl 3e. Met haar pony 
Dianthe reed ze als enige combinatie een 
foutloze barrage. Ze won daarmee de ru-
briek en werd dus Brabants Kampioen! 
Op zaterdag 29 augustus worden de na-
tionale KNHS Kampioenschappen (Hip-
piade) gehouden in Ermelo. Ponyclub 
O.L.V. Ruitertjes zal daar vertegenwoor-
digd worden door Maartje Verbakel met 
Kyara (springen DE/L), Stefanie Baten 
met Wechelshof Dianthe (springen DE/M) 
en het viertal CDE/L.

Brabants Kampioen springen DE/M Ste-
fanie Baten met Wechelshof Dianthe.

Klokje                                               
Huidverzorging La Belle Vie
Complete huidverzorgingsbehandelingen 
Ook kunt u terecht voor manicure, epi-
leren/verven/harsen 
en permanente make-up! NIEUW de Pe-
dicure is weer terug van weg geweest, 
maak nu snel een afspraak voor een be-
handeling bel 0492-383024.
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CURSUS EHBO 
BIJ KINDEREN

De EHBO-vereniging start in het najaar 
met een cursus EHBO BIJ KINDEREN. 
Iedereen die (jonge) kinderen heeft  of 
met kinderen werkt weet dat een onge-
lukje in een klein hoekje zit. Kinderen zijn 
snel, doen onverwachte dingen, je hebt 
ze niet altijd in de gaten en dan kan het 
gebeuren dat er bij een ongeluk(je) pa-
niek uitbreekt: wat moet je doen? 
Tijdens de cursus EHBO bij Kinderen 
wordt in vier avonden in theorie en praktijk 
geleerd hoe u moet handelen. De cursus 
wordt gegeven door een gecertificeerd 
docente. Aan het eind van de cursus ont-
vangt u een certificaat.
De cursus start bij voldoende aanmel-
dingen op dinsdag 22 september. De an-
dere avonden zijn op 29 september en 6 

en 13 oktober, steeds van 20.00 - 22.30 
uur. 
De cursus kost 65 euro. Hierin zijn de 
kosten van het lesboek, het lesmateriaal, 
het verbandmateriaal en de koffie inbe-
grepen. Hij wordt gegeven in De Dreef.
Veel zorgverzekeraars vergoeden de EH-
BO-cursus. Kijk hiervoor uw zorgpolis na.
Aanmelden via 
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl .

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

Vermiste schep gezocht
Verloren op de jaarmarkt bij voetpad langs 
de stal Te herkennen aan tekst ‘’Frank vd 
Heuvel’’ op steel
06 50 68 21 15
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De brug kan weer open. Met die bood-
schap gingen we de vakantie in en terwijl 
driekwart van Aarle elders in Nederland 
of Europa naar andere bruggen lag te 
gapen, heb ik de stellingen hier verde-
digd. Zeer  vermoeiend om elke dag de 
kijken of de brug open kan. Ik vond het 
proefdraaien meer dan genoeg, want stel 
je voor dat er iets beschadigd raakt met 
al dat open- en dichtdraaien. Niet elke 
schipper heeft goede kanaalbenen.  De 
brug van Aarle kan niet meer dicht, is dan 
de volgende kop in de krant. Maar zoals 
wel vaker, komt de natuur ons een handje 
helpen want het kanaal is zo schoon 
en zuiver aan het worden dat er allerlei 
waterplanten tegen de klippen en  sluis-
deuren opgroeien. Dan is het slechts een 
kwestie van tijd en is niet alleen de brug 
maar ook het hele kanaal naar Helmond 
dicht. Afgelopen met bootje varen naar 
de stad. Kwestie van tijd. Het restaurant 
Chalet Lohengrin dreigde in verval te 
raken maar het onderging, dankzij een 
nieuwe eigenaar, een metamorfose en 
het staat er weer fris en blinkend bij. Het 
blijft toch een beetje een visitekaartje 
voor Aarle-Rixtel.  Alleen het vertrouwde 
Lohengrin maakte plaats voor Couvert 

en dat is jammer. Ook de naam van het 
petit restaurant Parzival verdween van  
de muur. De naam Chalet Lohengrin was 
lange tijd een begrip in ons dorp en in de 
regio,  al riepen veel mensen in vroeger 
tijden dat ze bij “d’n Boezem “waren ge-
weest. Vooral met carnaval schijnt daar in 
de zestiger jaren de slag te zijn uitgegaan 
. Bij Chalet Couvert denken de mensen 
waarschijnlijk wel eerder aan eten en dat 
is volgens mij ook de bedoeling. Slechts 
weinigen zullen bij Lohengrin denken 
aan de zwanenridder uit een oude le-
gende, zoon van koning Parzival. In de 
opera van Richard Wagner blijven de fi-
guren gewoon bestaan. Vaarwel Lohen-
grin en Parzival, welkom Koning Couvert. 
Er dreigen nog meer problemen in de 
Aarlese horeca en dat is sinds kort  de 
zorg van een aantal dorpsgenoten die de 
cafés van de Vrienden en Thieu en  Anja 
van Bracht voor het nageslacht willen 
behouden. Deze cafés, ieder met zijn 
eigen uitstraling en zeker ook beeldbepa-
lend in ons centrum, mogen eigenlijk niet 
verloren gaan.  Maar dan moeten er wel 
meer schouders onder komen te staan 
dan de paar mensen die zich nu sterk 
maken. Het cafébezoek staat flink onder 
druk, verzin maar wat oorzaken. Het tij 
keren zal niet makkelijk zijn, soms lopen 
zaken in onze samenleving gewoon zo en 
is er geen bestaan op te bouwen voor een 
jonge ondernemer. Enthousiaste mensen 
zijn er volgens mij nog genoeg want het is 
een dankbaar beroep als de zaakjes goed 
draaien. Een beetje dorp moet een paar 
gezellige cafeetjes en terrasjes hebben 
en daar horen ook gezellige drinkers bij. 
Volgens mij schort het daar een beetje 
aan, de gezellige drinkers willen niet meer 
komen, die hebben andere bezigheden. 
Daar moeten we De Hond een keer op 
loslaten. Maurice, wel te verstaan. Die vo-
gelt wel uit waarom mensen niet meer de 
lokale cafés bezoeken, maar bijvoorbeeld 
wel elk weekeinde grote muziekfestivals . 
Als U dit leest is er weer een nieuwe zil-

De Meikever
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23 Augustus 2015 Sint Serva-
tius Lieshout Vrije-wedstrijd 

Brabants wipschieten.

Op een winderige zondag middag heeft er 
een vrije wedstrijd Brabants Wipschieten 
plaats gevonden bij het Sint Servatius 
gilde uit Lieshout. De best presterende 
Laarbeekschutter op het onderdeel Kam-
pioen was Gerard van de Linden van het 
Sint Servatius Lieshout die hier de 3e prijs 
behaalde en  op het onderdeel vrije hand 
de 6e plaats, bij het puist schieten was de 
2e prijs ook voor hem.

Op het onderdeel Personeel wist Goen 
Vorstenbosch van het Sint Servatius gilde 
uit Lieshout 2e te worden. Bert Vorsten-
bosch van hetzelfde gilde werd 7e op dit 
onderdeel en 2e op het onderdeel Be-
jaarden net achter Ruud Mijnsbergen die 
de eerste plaats opeiste. Gerard van Gan-
zewinkel van het Sint Margaretha gilde uit 
Aarle-Rixtel werd 2e op het onderdeel 
vrije hand. De puistprijzen werden als 
volgt gewonen1e Frank v/d Kamp Lies-
hout 2e Gerard v/d Linden  Lieshout
3e Toon Gevers Lieshout 5e Henk v/d 
Velden Aarle-Rixtel 7e Gerard v Ganzen-
winkel  Aarle-Rixtel. De volgende kring-
wedstrijd zal plaats vinden bij het Sint 
Leonardus gilden uit Beek en Donk op 
27 September aanvang 13:00 uur op het 
schietterrein “t’Wipke” in Beek en Donk. 
U bent welkom om de schutters de strijd 
aan te zien gaan.
Erekampioen: 1e Jan v Bree Stiphout 
2e Angel van Moorsel Lierop
Kampioen: 1e John v/d Vleuten Someren 
2e Angel van Moorsel Lierop. 3e Gerard 
v/d Linden Lieshout 
Personeel: 1e Huib Vossen Someren 2e 
Goen Vorstenbosch Lieshout. 3e Thjeu 
Knapen Someren-Eind 4e John v/d 
Vleuten Someren. 5e Sjan Vossen So-
meren 6e Frits Kiggen Someren. 7e Bert 
Vorstenbosch Lieshout
Vrije Hand: 1e Jan v Seggelen Lierop 2e 
Gerard v Ganzenwinkel  A a r l e - R i x t e l . 
3e Huib Vossen Someren 4e John v/d 
Vleuten Someren 5e Thjeu Knapen So-
meren-Eind 6e Gerard v/d Linden  Lies-
hout 7e Willy Hoebergen Someren
Bejaarden: 1e Ruud Mijnsbergen Lies-
hout 2e Bert Vorstenbosch Lieshout 3e 
Jan v Bree Stiphout
Puist: 1e Frank v/d Kamp Lieshout 2e Ge-
rard v/d Linden  Lieshout 3e Toon Gevers 
Lieshout 4e Frits Kiggen Someren 5e 
Henk v/d Velden Aarle-Rixtel 6e John v/d 
Vleuten Someren 7e Gerard v Ganzen-
winkel  Aarle-Rixtel

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

verpoetser bij de Blauw Schut, ook wel 
Koning genoemd.  Dinsdagmiddag viel 
de beslissing en na het 238e schot viel 
het laatste stukje van de blauwe vogel 
en eerden wij Bjorn Kerkhof van de Lies-
houtseweg. Hij zal de komende twee jaar 
met trots het zilver van het Onze Lieve 
Vrouwegilde dragen. Bent U al in de grote 
vlindertuin op Strijp geweest. Daar is echt 
een uniek bloemenlandschap ontstaan 
waar momenteel de rode pimpernel de 
boventoon voert. De vlindertjes storten 
zich echter massaal op het  gele heel-
blaadje en  net zoals voorgaande jaren 
laat het prachtige Icarusblauwtje (zie foto)  
zich overal zien. Mijn tuin telde op eind 
augustus zes bloeiende vlinderstruiken 
en dan komen  ze allemaal voorbij. 
Atalanta, dagpauwoog, gehakkelde au-
relia, citroenvlinder,  de zandoogjes, een 
klein blauwtje en natuurlijk een hele bus 
vol koolwitjes. Er fladdert heel wat rond in 
de Aarlese natuur.                                      
De meikever
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11 augustus Afscheid kapelaan Rond 
het vertrek van kapelaan P. van de Ven, 
die ruim negen jaar kapelaan was te Aar-
le-Rixtel en, ingaande 13 augustus naar 
Eersel is overgeplaatst, werd dinsdag 
avond een afscheidsavond gehouden, 
die georganiseerd was door de voorzit-
ters van enkele plaatselijke verenigingen. 
Naast tal van Aarle-Rixtelse inwoners, 
die gaarne “ hun”  kapelaan nog langer 
in de parochie hadden gehouden, werd 
deze avond bijgewoond door: harmonie “ 
De Goede Hoop”, het gemengd koor, de 
gilden “ St. Margaretha” en “ Onze Lieve 
Vrouw”, de sportclub van de RK Jonge 
Boerenstand. Wethouder Ebben, voor-
zitter van het afscheidscomité, opende de 
avond, waarna de harmonie een tweetal 
marsen ten gehore bracht. Pastoor F. 
van den Berk merkte in zijn afscheids- en 
tevens dankwoord op, dat hij zich nogal 
onwennig en onzeker voelde, omdat de 
scheidende kapelaan in feite niets moest 
hebben van een dergelijk officieel af-
scheid. Namens de gilden werd de vendel-
groet gebracht, waarna de voorzitter van 
de parochieraad, dokter W. Tersmette, 
met een hartelijk woord het cadeau van 
de parochianen aanbood: een smeedij-
zeren kroonlamp en een gift onder cou-
vert. Het gemengde koor voerde daarna 
een tweetal nummers uit, die gevolgd 
werden door een demonstratie van de 
leden van de RKJB. Kapelaan van de Ven 
verklaarde nadien:”Tegen deze avond 
heb ik opgezien als tegen een hoge berg, 
maar ik voel me toch trots op hetgeen er 
voor mij vandaag gedaan is. Het valt niet 
mee om naar negen jaar te vertrekken, 
maar dit medeleven doet me toch goed.” 
Vele honderden namen daarop persoon-
lijk afscheid van de kapelaan. Nagenoeg 
alle plaatselijke verenigingen en buurt-
schappen waren vertegenwoordigd, 
evenals het gemeente bestuur, dat verte-

genwoordigd was door burgemeester en 
mevrouw Janssens, en de wethouders 
Ebben en van Stiphout, alsmede secre-
taris van Zutphen.

18 augustus Kermis Nog enkele dagen 
en Aarle-Rixtel viert weer kermis, name-
lijk op zondag, maandag en dinsdag, rond 
en op het Heuvelplein. Naast de gebrui-
kelijke snoep-, vis- en frites kramen zijn 
aanwezig: lunapark, autoscooters, draai-
molen, luchtschommel, Rollo, onderzee-
boot, magneetspel, schiettent, lijntrektent, 
Balco, Rotor, hoofd van Jut en danstent. 
De officiële opening van de kermis vindt 
plaats zaterdag middag om zes uur. Tra-
ditiegetrouw zal harmonie “De Goede 
Hoop”de kermis zaterdag middag openen 
met een muzikale rondgang om vijf uur. 
In het kader van de kermis wordt zondag 
middag om één uur in sportpark “De 
Hut”een vriendschappelijke voetbalwed-
strijd gespeeld tussen elftallen gevormd 
uit leden van de Raad van Elf en de Boe-
renkapel. Het gilde van St. Margaretha 
gaat koning schieten op maandagmorgen 
rond half 12 in de tuin van de heer van 
Ommeren, Havenweg 2. Dinsdag is het 
de dag van het O. L. Vrouwe gilde. Dan 
is er ’s middags prijs schieten, niet alleen 
voor de gilde broeders, doch ook voor het 
publiek.

31 augustus Skelter races Zaterdag 
en zondag werden te Aarle-Rixtel op de 
speelplaats van pensionaat “Mariëngaar-
de”skelter races gehouden, waarvan de 
opbrengst bestemd was voor de Aar-
le-Rixtelse EHBO en het Ganzegatse 
carnaval. De winnaars waren: Ploegen: 
1. van Mierlo wegenbouw, 2. Slaats – van 
Hoek graanhandel, 3. Artex textielbedrijf.
Dames: 1. mejuffrouw C. Heyl, 2. me-
juffrouw M. Swinkels, 3. mejuffrouw M. 
Strijbosch. Heren: 1. A. van Duynhoven, 
2. P. Gijsbers, 3. K. van Stokkum. Jeugd: 
1. Y Aukes, 2. Th. van Gerwen, 3. J. van 
Uden.
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