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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
Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen 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.

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
NL37RABO01014.95.048

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

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

Verschijningsdata: 28-9 / 12-10 / 2-11 / 16-11 / 30-11 / 21-12 / 11-1-2016
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Centraal alarmnummer

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

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 2 LieshoutTel: 06 30640121
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Week van zaterdag 19 september t/m vrijdag 25 september
Zaterdag 19 september
13.30 uur Kapel – Eucharistieviering-voorganger pastoor Verbraeken
Teerdag Onze Lieve Vrouwe Gilde
Zondag 20 september -25e Zondag door het jaar
Voorganger pastor Engels
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering –m.m.v. kerkkoor O.L.V. Presentatie.
Overleden ouders van der Most – de Groot
Overleden ouders Vlamings – Klomp		
(verj.)
Overleden ouders Jansen – Bens, zoon Tinie en dochter Antonette
Jan Romme
Jes van Roij
Riek en Johan Smulders – Sengers
Johanna en Peter Broekmans – Thijssen
Gerard Lamé
Bijzondere intentie
Voor vervolgde christenen in India
Tot welzijn van de parochie				
Woensdag 23 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 25 september
15.30 uur Kapel – Huwelijk
Lucas van Boheemen en Mijke Broerse

Week van zondag 27 september t/m vrijdag 2 oktober
Voorganger Pastor Engels
Zondag 27 september – 26e Zondag door het jaar
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering met samenzang
Henk van den Berkmortel			
(1e sterfdag)
Overleden ouders van Duppen en Jos
Henk van Duppen				
(par./ 1e sterfdag)
Clasine van Duppen – Heijl
Bernard van den Elsen
Ben Sibon					(par.)
Willy en Martina Aarts – van der Leemputten
Toon en Hennie Derks			
(verj. Toon)
Jan en Jo van den Bogaard 			
(verj. vader/par.)		
Woensdag 30 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Gedoopt
Liza Stals
Getrouwd
Gied Jaspars en Anja Walravens
Doopvieringen
De volgende doopviering in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 8 november.
Het doopgesprek voor deze viering is op maandag 5 oktober om 20.00 uur in de
pastorie van Aarle-Rixtel, Heinderweg 1. Beide ouders worden verwacht daarbij aanwezig te zijn. U kunt u zich hiervoor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie
in Beek en Donk: tel. 0492- 461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl
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 ziekenzalving, 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

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
telefoon: 0492-461324
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:

Opfriscursus automobilisten
55+-ers van Laarbeek

U heeft waarschijnlijk al vele jaren uw rijbewijs en door ervaring bent u een geroutineerde automobilist(e) geworden. In al
die jaren, waarin u als automobilist aan
het verkeer deelneemt, is er het nodige
veranderd. Het verkeer is veel drukker,
veel kruispunten zijn verkeerspleinen
geworden, er zijn verkeersregels en verkeerstekens veranderd of bijgekomen.
Bovendien gaan met het ouder worden
bepaalde lichaamsfuncties ongemerkt
achteruit. Een normale zaak. Maar het
zijn wel die functies die belangrijk zijn in
het hedendaagse verkeer, zoals het zien,
het horen, het concentratievermogen en
de reactiesnelheid. Het kan nooit kwaad
om van tijd tot tijd uw rijvaardigheid eens
onder de loep te nemen.
Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN), samen met de Seniorenraad/
Senioren¬verenigingen KBO een Opfriscursus automobilisten voor Laarbeekse
55-Plussers op donderdag 15 oktober
a.s. vanuit het Dorpshuis in Lieshout.
Deze cursus duurt 1 dagdeel (morgen of
middag). In een ontspannen sfeer gaat u
in uw eigen auto, samen met een erkend
en ervaren rij-instructeur ongeveer 45 minuten de weg op. De rit wordt met u nabesproken en u krijgt adviezen waarmee
u de, vaak ongemerkt ingeslopen, fouten
in uw routine kunt verbeteren. Het is dus
geen her¬examen en de instructeur zal
ook niet proberen uw rijstijl te veranderen.
U krijgt een ritverslag en een naslagwerk
mee naar huis om alles nog eens op uw
gemak door te lezen.
Naast deze rit zijn er nog een drietal andere activiteiten namelijk: Een ogentest,
een gehoortest en het bijspijkeren van uw
Verkeerstheorie. Bij deze theorie wordt
ingegaan op verkeersproblemen, nieuwe
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verkeersregels, verkeerspleinen etc.
Goede beweging is ook erg belangrijk
maar maakt geen onderdeel meer uit van
de vaste cursusstructuur. Deelnemers
krijgen een uitnodiging om gratis deel te
nemen aan een MBvO les in hun kern die
dan in het teken zal staan van “het rijden
in de auto”. De kosten voor deelname zijn
€ 17,50. Indien u geïnteresseerd sturen
we graag een aan-meldformulier. U kunt
dit aanvragen via mail
hbouwmans@vierbinden.nl of
telefonisch 0492-328803.

Cursussen VU Helmond
weer van start
Op maandag 14 september begint het
nieuwe cursusseizoen van de Volksuniversiteit Helmond. Ook dit jaar biedt dit
instituut voor volwassenenonderwijs een
gevarieerd programma aan van 90 cursussen.
Ieder jaar is er veel belangstelling voor de
taallessen: Nederlands, Engels, Frans,
Duits, Italiaans, Spaans, Portugees en
Turks, van beginners tot gevorderden.
Daarnaast zijn de kookcursussen populair: er staan het komende seizoen Chinese, Italiaanse, Griekse en Thaise gerechten op het menu. Verder is er een
uitgebreid aanbod van creatieve en culturele cursussen, variërend van moderne
schildertechnieken en fotografie tot vilten
en bloembinden. Maar ook filosofie, wiskunde, bridge, mindfulness, snellezen,
assertiviteit en kunstgeschiedenis kan
geleerd worden.
De VU Helmond slaagt er nog steeds
in om de cursusprijzen betaalbaar te
houden. En omdat de cursisten voor
een deel uit gepensioneerden bestaat,
worden verschillende cursussen overdag
aangeboden. Een ander pluspunt is het
gratis parkeren bij het VU-gebouw aan de
Dijksestraat in Helmond. Meer informatie
is te vinden op www.vuhelmond.nl.
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degroofuitvaar tverzorging.nl

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur
in Deurne & Beek en Donk
Oranjelaan 54 ............... Beek en Donk
Derpsestraat 1d ................................ Deurne
Gasthuisstraat 53 .................... Helmond
T 0492 319533 of 0493 320027

www.autoschadeverbakel.nl
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Bericht van:

Beste dorpsgenoten,
Zoals u wellicht weet moet onze heemkamer haar activiteiten aan de Bosscheweg stoppen, omdat de bibliotheek
gaat verhuizen en ons huurcontract met
de BV van Santvoort ook is opgezegd.
Gelukkig hebben Ted en Marleen Hegeman ons het pand aan de Kouwenberg
(huize Ten Coudenberghe, waar vroeger
het kruidenierswinkeltje van de familie
Verhoeven gevestigd was), te huur aangeboden. Daar zijn we nu druk doende
om het als heemhuis geschikt te maken
en er een nieuw museum van te maken.
Het huis heeft een grote historische
waarde en is een van de oudste huizen in
ons dorp. De kelder bevat elementen uit
de 16e eeuw en ook verschillende muren
zijn van een bijzondere samenstelling
(gebinten, stro, leem en hout).
Om dit gebouw geschikt te maken is veel
mankracht maar ook veel geld nodig.
Daarnaast willen we in het nieuwe heemhuis ons erop toeleggen om de cultuurhistorie van Aarle-Rixtel nóg beter zichtbaar te maken.
Voor de inrichting (gebruikmaking van digitale hulpmiddelen) is ook veel geld gemoeid, geld wat we als heemkundekring
niet allemaal in kas hebben.
Wanneer u ons een warm hart toedraagt,
steun ons dan bij het realiseren van hiervoor genoemd doel door een donatie te
doen. Elk bedrag is welkom en zal met
waardering worden ontvangen.
Hiervoor in plaats krijgt u op de Kouwenberg een heemhuis, dat een prominente
rol in het centrum van ons dorp kan gaan
vervullen, waar u terecht kunt voor allerhande wetenswaardigheden over ons
dorp, waar dorpswandelingen starten en
waar wij - samen met u - in onze toekom-
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stige “goei kamer” Aarlese verhalen en
sentimenten met elkaar kunnen delen.
U kunt uw donatie overmaken naar: Stichting heemkundekring:
NL10RABO0101410271.
Het zou geweldig zijn als we een mooie
en moderne heemkamer met uw steun
zouden kunnen realiseren.
Alvast hartelijk dank!
Namens de Stichting Heemkamer/Heemkundekring Barthold van Heessel
Jan Dekkers, voorzitter.

Lezing bij
I.V.N. Laarbeek:
Op donderdag 17 september a.s. starten
wij weer met een nieuwe serie lezingen.
Deze lezingen worden altijd gehouden
op de derde donderdag van de maand,
zolang de R in de maand zit. Ze vinden
plaats in het club gebouw van het I.V.N.
gelegen aan de Beekseweg achter het
volkstuinen complex te Aarle Rixtel.
Bovenstaande avonden beginnen om
20.00 uur en zijn voor iedereen gratis,
ook al ben je geen lid.
Deze keer hebben wij een zeer interessant programma met een even zozeer
interessante spreker:
Rini Kerstens komt ons uitleg geven over
gallen:
De meeste mensen kennen wel het galappeltje dat onder aan een eikenblad
groeit en zo mooi rood kleurt. Er kruipt
een beestje uit als je het appeltje doorsnijdt. Maar er zijn alleen al in ons land
meer dan 800 soorten, ze komen op veel
planten en bomen voor. Ook de levenscyclus van de galbewoners is ingewikkeld.
Kortom, gallen vormen een boeiend
thema voor zowel dieren- als planten liefhebber.
11
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Bericht van:
RUIM 30.000 VRIJWILLIGERS IN ACTIE TEGEN
SPIERZIEKTEN
Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds
gaat 13 september van start
Van 13 t/m 19 september start de collecteweek voor het Prinses Beatrix Spierfonds in Aarle-Rixtel. Het is de grootste
jaarlijkse actie voor mensen met een
spierziekte in Nederland. Ruim 30.000
vrijwilligers gaan op pad om geld op te
halen voor wetenschappelijk onderzoek
naar spierziekten. Naast het gebruik van
de collectebus zet het fonds ook minder
traditionele middelen in tijdens de collecte. Zo gaan er vijftig collectanten op
pad met een pinapparaat en is er ook een
mogelijkheid om digitaal te collecteren.
Hiermee geeft het fonds een praktische
oplossing voor de Nederlander die geen
kleingeld op zak heeft. En kijkt het fonds
naar toekomstgerichte kansen voor de
collecte.
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in
voor alle mensen met een spierziekte in
Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen.
De collecte is één van de belangrijkste
inkomstenbronnen van het fonds. Het
fonds krijgt geen overheidssteun en is
afhankelijk van donaties en de inzet van
vele vrijwilligers. Kom ook in actie tegen
spierziekten en geef aan de collectant bij
u in de buurt.
Joey is 7 jaar oud en heeft de progressieve spierziekte SMA en daardoor een
onzekere levensverwachting. Om een
medicijn te vinden is wetenschappelijk
onderzoek nodig. Dat kost veel geld. Met
uw bijdrage brengen we een medicijn
voor Joey een stukje dichterbij.
Spierziekten
Er zijn 600 verschillende spierziekten.
Sommige zijn dodelijk, sommige zijn erfelijk, ze hebben allemaal een verlammend
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effect op de spieren. De spieren in een
mensenlichaam sturen alles aan, lopen,
plassen, fronsen, lachen, ademen. Een
ziekte die spieren aantast, tast het hele
lichaam en daarmee ook het hele leven
van een persoon aan. Het Prinses Beatrix
Spierfonds financiert wetenschappelijk
onderzoek naar genezing en naar verbetering van de kwaliteit van leven van
patiënten. En met succes, dankzij de financiering van het fonds is er onder andere een levensreddend medicijn voor de
ziekte van Pompe ontwikkeld en zijn wetenschappers op de goede weg naar een
therapie voor de ziekte van Duchenne.

Collecte voor de Nierstichting
“Ik draag bij aan de draagbare kunstnier,
u ook”. Met deze boodschap wordt dit
jaar de collecte gehouden voor de Nierstichting. Werken je nieren niet, dan ga je
dood. De Nierstichting zet alles op alles,
zodat nierpatiënten in leven blijven en
echt blijven leven: met een beter levensperspectief en meer vrijheid en energie
om gewoon mens te zijn. Hierbij helpt de
draagbare kunstnier. Een positieve bijdrage hieraan kan geleverd worden door
een bijdrage aan de collectant, die hiervoor bij u aan de deur komt in de week
van 20 tot 26 september. Bij voorbaat
dank voor uw gave en aan de collectanten voor hun inzet.
Namens de coördinators Marianne Löring
en Francien van de Weijer.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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Vooraankondiging
Voor alle senioren van Laarbeek………
De werkgroep Oudereneducatie, de vier
gezamenlijke Seniorenverenigingen van
Laarbeek en Stichting Vierbinden organiseren ook dit jaar weer een filmcyclus.
Het idee om deze filmcyclus te organiseren is afkomstig van de Seniorenraad.
Besloten is om ook dit jaar de cyclus weer
te gaan organiseren op bijna dezelfde
wijze en onder dezelfde voorwaarden als
de vorige jaren. Dit jaar hebben we echter
gekozen voor één vaste locatie nl. het
Dorpshuis in Lieshout. Dhr. Philip Verdult
zal steeds een korte inleiding geven op
de film, daarna wordt de film vertoond. Na
de film wordt deelnemers een kop koffie
of thee aangeboden en voor degenen
die willen wordt de film nadien nog nabesproken.
Dit jaar zal het thema “Weer in het reine
komen” en hebben we onderstaande data
gepland steeds op een dinsdagmiddag in
het Dorpshuis van Lieshout. Bewust is
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gekozen om de films om de maand en in
de winterperiode te laten plaatsvinden (
m.u.v. laatste datum ivm. carnaval).
3 november, 1 december, 5 januari en
19 januari.
We zijn druk doende met de organisatie….
Vanaf begin oktober volgt uitgebreidere
informatie over de inhoud van films en
locaties en hoe de kaartverkoop zal geschieden. Deze informatie komt ook via
de nieuwsbrieven naar de verschillende
KBO leden.
Wij hopen dat u de betreffende data in uw
agenda wilt noteren.

KVL Hobbybeurs
Beste hobbyisten uit de omgeving van
Lieshout.
Op zondag 4 oktober a.s. organiseren wij
een hobbybeurs in het Dorpshuis te Lieshout.
Deze hobbybeurs is alleen bedoeld voor
mensen die hobbymatig bezig zijn.
U mag wel spulletjes verkopen.
De beurs begint om 11.00 uur en eindigt
om 16.00 uur.
Er zijn nog enkele tafels vrij, misschien

Bericht van:
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wel iets voor u?
Voor 7,50 euro per tafel kunt u uw hobby
aan een groot aantal mensen laten zien.
Voor informatie kunt u bellen naar Sandra
vd Aa 06-49855244, mailen mag natuurConcert Open Lucht Theater
lijk ook,kvlieshoutnb@gmail.com
En wilt u niet op de beurs als standhouder, Voor de leden van harmonie De Goede
bent u als bezoeker natuurlijk van harte Hoop is het muzikale seizoen begonnen
welkom! De toegang is gratis!
en zijn, na de opening van de kermis,
de repetities weer gestart. De eerste belangrijke activiteit staat al heel snel te geVerder Leven na Zelfdoding: beuren. Op zaterdag 19 september a.s.
Gespreksgroep wordt in het Open Lucht Theater in Mariahout een avondconcert gegeven door de
Komend najaar organiseert De Stichting drie harmonieën van Laarbeek, te weten
Nabestaanden na Zelfdoding Eindhoven St. Ceacilea uit Lieshout, O en U uit Beek
opnieuw een gespreksgroep voor vol- en Donk en onze plaatselijke harmonie
wassenen ´Verder Leven na Zelfdoding´. De Goede Hoop. De orkesten zullen ieder
Onder deskundige begeleiding van twee apart een gedeelte van het programma
ervaren hulpverleners vinden nabe- verzorgen. Door het Open Lucht Theater
staanden bij elkaar ondersteuning in het is deze muzikale happening gekozen
verwerken van dit ingrijpende verlies.
voor de afsluiting van het seizoen.
De groep bestaat uit 10 bijeenkomsten.
Voorafgaand vindt er een kennismakingsKlokje
gesprek plaats met de begeleiders.
Voor informatie en opgave kunt u voor Binnenkort een Groepsdiner of
beide groepen terecht bij de begeleiders: Feestje, Denk ook eens aan Het VeerAnka Steinfort, 06-23920103 of Roel Hek- huis. Het Veerhuis 0492-461889
king, 06-10769154. Zie ook de website: www.restauranthetveerhuis.nl
http://www.dse.nl/~nabestaanden/.

•Woningstoffering
•Interieurbouw
•Machinale houtbewerking
Dat is thuiskomen!

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

WWW.VANROIJ.COM
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Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

• hypotheken
• pensioenen
• verzekeringen
• sparen
b ekend ter re in ...

De Tempelier 3 • 5735 JG Aarle-Rixtel
0 49 2 -3 8 3 8 8 7 • 06 -2 111 0 8 43
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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Hoe gaat het met de Zorg Dichtbij in
Aarle-Rixtel en
Wat doen we met de Kop van Aarle-Rixtel, de brug en de Kanaalzone
tot……
Het Dorpsplatform nodigt u uit op 21 september om 19.30 in De Dreef
De veranderingen in de zorg hebben
maanden lang de krantenpagina’s gevuld, maar hoe is het nu met de Pilot Zorg
Dichtbij in Aarle-Rixtel? Wat merken we
daarvan en hoe gaat het met het team
Zorg en Welzijn?
Op 21 september verzorgt het Dorpsplatform in samenwerking met de gemeente en het team zorg en welzijn uit
Aarle-Rixtel een openbare bijeenkomst in
De Dreef waarbij voor de pauze Rianne
Schwillens, beleidsadviseur van het Team
Zorg en Welzijn van de gemeente Laarbeek het volgende zal toelichten.
- Pilot Zorg Dichtbij: ontstaan, samenwerking en uitvoering
- Uitkomsten van de evaluatie van de Pilot
- Karin Reijnen, WMO consulente, vertelt
over de ervaringen uit de praktijk
Na de pauze nemen wij u mee naar de
Kanaalzone, de brug, de Waterboulevard,
een uitdaging voor de gemeente Laarbeek, de Waterpoort van de Peel. Wethouder Briels geeft nadere toelichting. U
bent van harte uitgenodigd om ook hier
iets van te vinden!
www.dorpsplatform.nl
info@dorpsplatform.nl

Klokje
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Gevonden voorwerpen
Jeugd3daagse

Ook dit jaar zijn er weer diverse kledingstukken en voorwerpen achter gebleven
op het veld. Deze zijn inmiddels verzameld en liggen te wachten om naar de
eigenaar terug te mogen.
Er zijn ook verloren voorwerpen gemeld
die wij niet hebben gevonden. Mocht je
extra spullen hebben over gehouden,
neem dan ook contact met ons op. Dan
kunnen we de rechtmatige eigenaren
wellicht weer blij maken.
In alle gevallen kun je contact opnemen
met Hans Schepers, via een bericht op
onze Facebook pagina
www.facebook.com/jeugd3daagse
of
info@jeugd3daagse.nl.
Groet,
Team Jeugd3daagse

Gezocht: vrijwilligers (m/v) die
zich voor de jeugd van
Aarle-Rixtel willen inzetten!
Kom jij ons team versterken?
In 2016 bestaat de Jeugd3daagse in Aarle-Rixtel 30 jaar! Een mooi jubileumjaar.
Maar ook het jaar waarin de organisatie
een frisse (door-)start maakt. Daar zijn
enthousiaste leden voor nodig! Lijkt het
jou leuk om mee te helpen in de keuken?
Te klussen of spelletjes te verzinnen voor
de kinderen in ons dorp? Meld je dan aan!
Voor meer informatie kun je een e-mail
sturen naar info@jeugd3daagse.nl of bel
Marloes (06-42306763) of Maartje (0621236795)

HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL Klokje
GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST,
WOE en DON € 23.50 VRIJ t/m ZON 4 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 26.50. Het Veerhuis 0492-461889 – € 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
www.restauranthetveerhuis.nl
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Een ‘tijd’-rijke Jeugd3daagse
2015

Wat hebben we dit jaar een GE-WELDI-GE Jeugd3daagse mogen beleven.
Het programma was anders dan in de
jaren ervoor, dus voor de organisatie was
het heel spannend hoe alles ging verlopen. Maar het is fantastisch gegaan!
Ondanks dat we donderdag een binnenprogramma hebben gedraaid (i.v.m.
slechte weersvoorspellingen), mocht dat
zeker de pret niet drukken. Na iedere dag
gingen de kinderen met een grote glimlach naar huis om te vertellen waar ze geweest waren. Want dit jaar maakten we
een reis door de tijd!
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kinderen moesten naar verschillende tijdperken toe om daar gereedschap te verzamelen, zodat de tijdmachine gemaakt
kon worden.
De Teletijdmachine
En zo geschiedde! De kinderen gingen
vol spanning in de gezichtjes door de
bliepende en rokende Teletijdmachine
midden op het veld voor De Dreef. Eenmaal uit de Teletijdmachine werden ze enthousiast welkom geheten in hun tijdperk.
Zo gingen de kinderen van de préhistorie
naar de toekomst en kwamen ze bij de
Romeinen en Egyptenaren. Eenmaal
aangekomen bij het tijdperkgebied gingen
de kinderen verschillende activiteiten
doen in het thema van het tijdperk. Aantal
voorbeelden: Heksensoep brouwen en
Koehandel in de Middeleeuwen. Planeettikkertje in de Toekomst. Kwalleballen
en Dinospellen in de Prehistorie. Totempaal maken en broodjes bakken in het
Wilde Westen. Een piramidedoolhof bij
de Egyptenaren. Levend Ganzebord en
tegeltjes schilderen bij Oud-Hollands.
Buikschuiven als een Gladiator bij de Romeinen. En als klapper was er in de ijstijd
zelfs een schaatsbaan voor de kinderen
– supercool!

Spectaculaire opening
De opening van de Jeugd3daagse 2015 Bootcamp
vond dit jaar plaats binnen in de sport- Woensdagochtend hadden we nog een
zaal van De Dreef. Nadat de verstrooide speciale activiteit voor de grote jeugd (9
professor de kinderen flink gek aan het
maken was, gingen ineens de lampen
uit en werd een spectaculair filmpje vertoond. In het filmpje kwamen de verschillende tijdperken voorbij en werden de kinderen nog enthousiaster dan ze al waren
(en vooral na het zien van beelden uit
Frozen en van de Minions). Na de openingsdans op het nummer ‘Reis door de
Tijd’ vertelde Professor Hans Vanheinden
verren dat de tijdmachine kapot was. De
professor had geen controle meer over
wie er naar welk tijdperk ging. Maar hij
kwam ook meteen met een oplossing! De
18
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t/m 12 jaar). Zij begonnen de dag met een
bootcamp onder leiding van Hans Verbakel van Lifestyle Center Laarbeek. De
kinderen moesten onder andere kruipen
onder lijntjes door, zo vaak mogelijk in een
touw omhoog klimmen en zo snel mogelijk over een klimparcours heen gaan. Na
een uurtje enthousiaste inspanning van
zowel de kinderen als de leiding, waren
de kinderen helemaal warm (en vies) om
er weer een dag tegenaan te gaan!
Grotedank aan iedereen!
Na drie dagen vol plezier, gezelligheid
en modder hadden alle kinderen zo goed
hun best gedaan en kon de tijdmachine
(gelukkig) weer gemaakt worden!
Wij willen alle kinderen, groepsleiding,
hulpleiding, dagjeshulp, sjouwploeg, klusclub en alle andere vrijwilligers enorm bedanken voor weer een super geslaagde
Jeugd3daagse. Zonder jullie hadden wij
deze dagen nooit voor elkaar gekregen.
Foto’s van de drie dagen staan op onze
facebookpagina:
www.facebook.com/jeugd3daagse
Iedereen hartstikke bedankt en tot volgend jaar! Groeten van Het Jeugd3daagse team.
Speciaal dankwoord aan onze sponsors:
• Aarlese Bouwmaterialen
• Artex B.V.
• ATTC ‘77
• Auto Swaanen
• Bakkerij van Brug
• Belkum Bikes
• BGA V.o.F.
• Bloom
• Boerenbond & Pet’s Place
• Bouwmans Style Products B.V.
• Bouwservice Jos van Bakel
• Brabant Water
• Chinees Restaurant Fong Shou
• Drukkerij Aarle-Rixtel B.V.
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• Eierhandel Verbruggen
• Groente & Fruit van den Heuvel
• H. van Vijfeijken
• Haarmode RIAN van Vroenhoven
• Hagelaar Grossier in Vers Vlees
• Haval Disposables Gemert
• HDS Producties
• Heesakkers Administratie- en Advieskantoor
• Horecagroep De Vrienden
• Houtse Bazar
• Installatietechniek Richard Kerste
V.o.F.
• J. van Schayk Zaag- en Sleepwerk
• J.C. Otten Installaties
• Jeurgens Biscuitfabriek B.V.
• Kapsalon Astrid
• Kuijpers Tweewielers
• Lifestyle Center Laarbeek
• MFC De Dreef
• Mooi bij mij - Beauty & Hairstyling
• Oosthoek Financieel Advies
• Peuterspeelzaal de Rakkertjes
• Ploegen Dorpsfeesten (decorstukken):
Kiele Kiele, Weinig Kans en Zo zin wai
• Rabobank Peel Noord
• Rotom Nederland B.V.
• Slagerij Hegeman
• Smurfit Kappa Van Dam Golfkarton
• Snackbar ‘t Dorpke
• Snackpoint Le Patat
• Snoeperij Jantje
• Tuincentrum d’n Heikant
• Van den Berk & Kerkhof Makelaars
• Van Roij Interieurs
• Verhoeven Loonwerken B.V.
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uitwaaierende emoties gevolgd door
puntig gespeelde rockachtige passages,
is het statement gelijk gemaakt.
Een nieuwe ster onder de Nederlandse
jazzpianisten heeft zich hier aangediend!
Wij zien je graag komen op 23 september
om dat live te ervaren!
Entree € 8,-. Aanvang 20.30 uur.

Sebastiaan van Bavel Trio bij
Wim Beeren Jazz Society op
woensdag 23 september
Woensdag 23 september opent Wim
Beeren Jazz Society het nieuwe jazzseizoen met een optreden van het trio van
pianist Sebastiaan van Bavel in zaal Van
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Als Van Bavel je achternaam is en je
speelt ook nog piano, en je vader heet bovendien Rob, dan zijn de verwachtingen
van jazzliefhebbers natuurlijk hooggespannen.
Als 23-jarige “zoon van” vertoont de prille
loopbaan van Sebastiaan opvallende parallellen met die van vader Rob.
Als uitzonderlijke talenten wonnen beiden
op jonge leeftijd het Prinses Christina
Concours (Sebastiaan zelfs twee keer),
en de prestigieuze Edison Jazz Award.
Qua stijl zie je een wereld van verschil.
Sebastiaan is met zijn trio een exponent
van de jonge generatie musici die de
doorontwikkeling van de jazz op geheel
eigen wijze vormgeeft.
Veel eigen composities, met zowel invloeden van jazz als klassieke muziek,
maken van de concerten van het trio een
unieke belevenis.
Sebastiaan van Bavel laat zich begeleiden door de al even uitzonderlijke
drummer Remi Troost en meesterbassist
Maciej Domaradzki.
Met het uitbrengen van hun debuut CD
‘As the journey begins’, met daarop breed

Biljartclub Poedelvrees zoekt
nieuwe leden.
Het bestuur en de leden van Biljartclub
Poedelvrees zijn op zoek naar biljarters,
zowel dames als heren.
Zij spelen in competitieverband op
maandag- en donderdagmiddag. Daarnaast organiseren ze ook een nederlaagtoernooi met diverse clubs uit de regio.
Voor informatie kunt u na 17:00 uur bellen
met B. Schepers tel. 0492-383316 of kom
gerust eens langs bij De Dreef in Aarle-Rixtel.

Klokje
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.
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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
UITVERKOCHT UITVERKOCHT
Oktoberfest Aarle Rixtel
KAARTEN VRIJDAG 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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schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en Interim
controlling.

Ondernemen
is topsport!

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!

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl
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Aanvang 9.30 uur, einde 15.30 uur. Missiehuis Zuiderhout, Arnold Janssenlaan
46, 4847 DK Teteringen. Deelname kost
€ 20, - per persoon. Dit bedrag is inclusief lunch. Voor informatie en aanmelden
Themadag ‘De missie toen en kunt u bellen met het secretariaat van
nu’ van KBO-brabant KBO-Brabant: 073 – 6 44 40 66 of via:
www.kbo-brabant.nl. Aanmelden kan tot 1
Donderdag 8 oktober 2015 organiseert oktober 2015. Deze dag is bedoeld voor
KBO-Brabant een themadag over ‘De leden en niet-leden.
missie toen en nu’. Deze dag vindt plaats
in het voormalige Missiehuis Zuiderhout Over het Nederlands elftal
in Teteringen. Met het organiseren van stonden de kranten vol
deze dag wil KBO-Brabant op een he- en inderdaad daar naar kijken
dendaagse manier stil staan bij aloude was geen aanleiding voor een hoop lol.
katholieke principes als naastenliefde Gelukkig hadden we sporters,
en barmhartigheid. Ook wordt aandacht waaraan we wel plezier beleefden,
gevraagd voor het project ‘Oud in Afrika’ het was een genot om te zien,
waarmee KBO-Brabant senioren in Afrika hoe die over tartan en bergen zweefden.
steunt. De actuele vluchtelingenproble- We bedoelen natuurlijk,
matiek is niet expliciet onderwerp van Schippers en Dumoulin,
gesprek maar mocht het onderwerp zich bij de een is de afstand kort,
aandienen, dan is daar uiteraard ruimte bij de ander is het mooi om te zien,
hoe hij zich over de bergen sjort.
voor.
Met deze themadag wil KBO-Brabant Geen gemor van gisteren moest ik ook al
reflecteren op de missie toen en nu. Dat aan de bak,
doen we door in gesprek te gaan met maar vol vuur bezig zijn met hun vak.
missionarissen van toen, door te kijken Ze verdienen stukken minder,
naar de positie van ouderen in Afrika nu, dan de jongens van Oranje,
en naar wat wij als Nederlandse ouderen maar staan wel graag de pers te woord,
voor hen kunnen doen. Tom van den zonder poespas of veel franje.
Beld, secretaris van de Mariënburgvereniging houdt een lezing over het thema RD
‘christen zijn in de huidige tijd’.
Plaats van ontmoeting is het voormalige Klokje
Missiehuis Zuiderhout. Zuiderhout is vandaag de dag een woonzorgcentrum waar 3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
niet alleen ‘leken’ wonen maar waar ook € 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
paters en zusters van elf religieuze ordes www.restauranthetveerhuis.nl
en congregaties hun oude dag doorbrengen. In deze omgeving waar traditie Huidverzorging La Belle Vie
en de dag van vandaag elkaar moeiteloos Complete huidverzorgingsbehandelingen
lijken te ontmoeten, staan wij graag stil bij Ook kunt u terecht voor manicure, epileren/verven/harsen en permanente mahet thema ‘De missie toen en nu’.
ke-up! NIEUW de Pedicure is weer terug
Praktische informatie
De themadag ‘De missie toen en nu’ van weg geweest, maak nu snel een afwordt gehouden op 8 oktober 2015. spraak voor een behandeling bel 0492383024.
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Het is en blijft een
kwestie van gunnen...
www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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Loek en Marlène van Daal

RODE SCHUTPLEIN
VIERT 40-JARIG BESTAAN
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Cadeaus
Om de band tussen het St. Margarethagilde, dat voor de 40e keer haar opwachting maakte, en de bewoners te
onderstrepen werden er cadeaus uitgewisseld: de Rooi Schut ontving een zilveren schildje dat aan dit jubileum herinnert en de bewoners kregen een nieuwe
luchtbuks voor het koningsschieten die
meteen al in gebruik genomen werd.
Jubileumboekje
Bewoners Tonny van Alem, Albert
Claessen en Gertie van der Zanden
hebben een jubileumboekje samengesteld dat door Niek van der Zanden aan
de wethouder, het gilde en de bewoners
werd uitgereikt. Initiatiefnemer Tonny van
Alem over het boekje: “Het was een heel
karwei om uit een grote curverbox vol
materialen net díe foto’s te kiezen die dit
boekje zo speciaal maken. Bij elke bladzijde die je omslaat is het een feest van
herkenning en komen de anekdotes naar
boven.”
De nieuwe koning: Chris van Laarhoven
Na het officiële gedeelte begon het jaarlijkse koningsschieten. Na 164 schoten
zorgde Chris van Laarhoven ervoor dat
het laatste restje vogel naar beneden viel
en konden de bewoners van het Rode
Schutplein hun 40e koning inhuldigen.

Zaterdag 5 september ging de vlag uit bij
de bewoners van het Rode Schutplein in
Aarle-Rixtel.
Het was de veertigste keer dat het jaarlijkse pleinfeest werd gevierd.
Gedenksteen
Nadat het St. Margarethagilde, (‘de
Rooi Schut’ ) was gearriveerd en er een
plensbui losbarstte, heette Niek van der
Zanden, voorzitter van de buurtvereniging, iedereen van harte welkom. Hij nodigde mevrouw Riet van Lun, de oudste
bewoner van het plein, uit om een gedenksteen te onthullen ter herinnering
aan dit 40-jarig jubileum. Deze mozaïeksteen is gemaakt door de pleinbewoners
Jeroen Migchels, Marloes van de Graef
en Anne van de Ven.
Vrijwilligerspenning
Wethouder Frans van Zeeland bood namens het gemeentebestuur een cheque
aan als bijdrage aan dit 40-jarig jubileum
en tot ieders verrassing ontvingen Loek
en Marlène van Daal, bewoners van het
1e uur, uit handen van de wethouder de
vrijwilligerspenning van de gemeente
Laarbeek. Al 40 jaar lang leveren beiden
een grote bijdrage aan de saamhorigheid
op het plein, zijn zij de drijvende krachten
achter het jaarlijkse pleinfeest en geven
nieuwe koning Chris van Laarhoven en zijn
zij het begrip ‘een goeie buur’ betekenis.
vrouw Helmi
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De Meikever

Op mijn tochtjes door het dorp ontdek
je soms aparte en verrassende dingen
zoals een heus moestuintje in de voortuin. Zoiets verwacht je in landen als Oostenrijk, Hongarije en zuidelijk Duitsland
maar niet in Nederland. Daar hoort een
voortuin keurig te zijn ingericht met een
stukje gazon, voorbeeldige struikjes en
bloemen en soms wat tuinkabouters en
ander sprookjesvolk bij de meer losbandige tuintypes onder ons. Maar nee, het
is echt waar, forse tomatenplanten, reusachtige bonenstaken, mooie pompoenen,
flinke courgettes, zomaar een struik rijk
dragende aubergines, een fris rijtje prei,
diverse koolplanten en kruiden en, als een
soort eerbetoon aan de vakantielanden,
een royaal stuk paprika’s. En ze groeien
geweldig op Aarlese bodem, ga maar
kijken. Het is te doen op de hoek van De
Barthold van Heesselstraat en het Rode
Schutplein. De beheerster van dit stuk
tuinbouwgrond, Caroline, ken ik toevallig
heel goed en zodoende krijg je allerhande
inside information over de ontwikkeling
van haar groentetuin. Ze heeft kennelijk
goed advies gekregen van iemand uit
de naaste omgeving. Mest, mest en nog
eens mest, want we leven in Aarle- centraal een beetje op klapzand. Zo droog
als een kurk in de hete zomermaanden.
Ze heeft bijna alle adviezen opgevolgd,
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behalve het bonen poten in de gure
dagen van de maand mei. Niet doen dus,
even wachten tot fijn bonenweer. Over
belangstelling had ze niet te klagen de
afgelopen maanden. Regelmatig stonden
voorbijgangers haar producten te bewonderen. Veel complimenten en heel goed
voor de sociale kontakten in de buurt.
Moesten meer mensen doen, maar daar
zal een zekere Frans van den Heuvel wel
bezwaar tegen hebben. De belangstelling
werd vorige week zelfs internationaal toen
de familie Dulce uit Colombia daar neerstreek. Helemaal uit Bogota, op doorreis
van Amsterdam naar Italië. Ze kwamen
natuurlijk niet voor de groentetuin, maar
voor het contact met de familie. De heer
des huizes, Johan, heeft namelijk een
paar jaar geleden samen met zijn collega
Henry uit Colombia een opleiding in Amerika gevolgd. Ze hebben willen controleren of Johan zijn enthousiaste verhalen
over Aarle-Rixtel wel waar zijn. Natuurlijk
zijn die waar, want ze hebben zichzelf
kunnen overtuigen tijdens een fietstochtje
over Croij, door de Warande en langs de
Zuid-Willemsvaart. Na een spoedcursus
fietsen stapten de twee dochters en zoon
gewoon op. De verkeersveiligheid schijnt
even in het geding te zijn geweest en
stukjes Helmond zijn te voet afgelegd,
zodat we daar geen klachten van krijgen.
De zoon schijnt in het begin nog wel
een boompje aan de Barthold van Heesselstraat geraakt te hebben, maar daar
zijn maar weinig mensen getuige van geweest. De familie bezocht nog het klompenschuurtje van Nicole waar Henry een
paar echte Aarlese klompen kreeg aangemeten en nog werd gedecoreerd met
een rode zakdoek met kleine klompjes.
Natuurlijk mocht een bezoek aan het
snoepwinkeltje van Jantje niet ontbreken.
In Bogota staat Aarle-Rixtel weer op de
kaart. Hartverwarmend zijn de Colombiaanse reacties op facebook en als je ziet
wie dat allemaal deelt op de wereld, al de
mooie foto’s van Aarle-Rixtel en haar be29

www.twanvanhout.nl
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woners. Er zijn ook nog fijne dingen op
deze aarde. Daar horen zeker ook de putterfamilies op Strijp bij. Een duidelijk bewijs van doelbewuste natuurontwikkeling
in deze Aarlese wijk. De bloemenzee lokt
vlinders en insecten, maar in de herfst
tijd, als ze bloemzaden rijp zijn, ook talloze zaadeters. Ik weet niet of Marcel ze
al op de gevoelige plaat heeft vastgelegd, maar tientallen putters(distelvinken)
waren daar afgelopen weken te zien. Het
is een kleurrijk vogeltje met rood, geel
en zwart. Druk foeragerend en gezellig
kwebbelend in de bosjes. Volgens de lokale vogeldeskundigen hebben op Croij
en Strijp verschillende paren gebroed
en dat was lang geleden. Samen met de
groene spechten, de kerkuilen van Broos
en de zwaluwen in de stallen van Wim
(liefst 19 nesten deze zomer en allemaal
meerdere keren uitgebroed) is deze hoek
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van Aarle-Rixtel een waar vogeleldorado
geworden. We moeten hier zuinig op zijn.
De meikever.

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.
Ik ben op zoek naar een opslagruimte
in Aarle-Rixtel, iemand een idee? Vlakbij
Lieshoutseweg, Dorpssraat of Molenstraat. 50-100m2, vocht- en vorstvrij, afsluitbaar. Water/kraantje gewenst.
Alvast bedankt! Groet, Margot,
06-51597047
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
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

Café van Bracht

Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen
Kerkstraat 9, 5735 BW Aarle Rixtel Telefoon 0492-381221
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kon er reuzemikado worden gespeeld
met mikadopalen van wel drie meter lang.
Bij de klimwand werd direct na het overvliegen een tweede baan geopend. Dat
was ook wel nodig omdat het, tussen
de buien door, steeds drukker begon te
worden op het Scoutingterrein. Veel kinderen, zowel eigen leden als bezoekers
van buitenaf, hebben een poging gewaagd om de top van de klimwand te bereiken. Ondanks de grote hoogte van de
baan lukte het zelfs een groot aantal van
de allerkleinsten om de top te bereiken.
Bij de verschillende speltakken van Scouting Aarle-Rixtel is er nog plaats voor
nieuwe leden. Meer informatie daarover
kan worden gevonden op
www.scoutingaarlerixtel.nl.

Geslaagde open dag bij Scouting Aarle-Rixtel
Scouting Aarle-Rixtel heeft vorige week
zaterdag het Scoutingseizoen geopend
met een geslaagde open dag. De open
dag startte met het zogenaamde “overvliegen” waarbij de oudste leden van
een speltak over gaan naar de volgende
speltak. Het overvliegen gebeurde dit
jaar door het beklimmen van een klimwand van wel tien meter hoog. Onderaan
de klimwand werden de overvliegers één
voor één uitgezwaaid door de leiding van
hun oude speltak en op het moment dat
ze weer terug beneden kwamen stond de
leiding van hun nieuwe speltak al op hen
te wachten.
Na het overvliegen gingen ook de overige
activiteiten van start: zo konden de kinderen bijvoorbeeld marshmallows bakken
boven het kampvuur, kon men bowlen op
een bowlingbaan van pionierhout en ook

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 kinderen de mogelijkheid om met allerlei
materialen ( papier, klei, hout, verf etc.)
te knutselen in groepsverband. Dit knutselen 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 vrijgekomen. Mocht uw kind geïnteresseerd
zijn of wil u meer informatie kan u contact
opnemen met de coördinator van de Bezemsteel Dhr. Rene van Gend. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-42598754 en
via mail renevangend@hotmail.com
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50 jaar geleden

2 september Nieuwe trainer “Cialfo”
Na het vertrek van de heer Barendregt,
die drie volle seizoenen de Aarle-Rixtelse
volleybalclub “Cialfo” heeft getraind, is het
bestuur erin geslaagd een nieuwe trainer
aan te trekken. De heer Partouns zal in
het komende seizoen de training gaan
verzorgen. Hij is het vorig jaar geslaagd
voor het diploma bondsoefenmeester van
de Nederlandse Volleybal Bond en is één
van de zeer weinige bondsoefenmeesters, die Zuid Nederland momenteel telt.
De trainingen beginnen morgen vrijdag in
de sporthal van nv “Artex”. De trainingstijden zijn: senioren en oudste groep junioren dames van half negen tot kwart voor
tien. Heren senioren van kwart voor tien
tot elf uur.
2 september Boerenleenbank van Aarle
onder riant eigen dak sinds 63 jaar
Aan de Dorpsstraat te Aarle-Rixtel is een
spiksplinternieuw gebouw verrezen, waar
vooral de agrarische stand van Aarle met
een welgevallig oog naar zal kijken. Het
is namelijk de eerste echte Boerenleenbank van Aarle-Rixtel. Dat betekent dat
ook Aarle-Rixtel zich heeft geschaard in
de rij van gemeenten, waar het Boerenleenbank wezen de laatste jaren nieuwbouw heeft gepleegd. Dat betekent ook
dat Aarle niet meer met schele ogen hoeft
te kijken naar de naburige gemeenten,
waar dat al eerder gebeurd is. Maandag
is de nieuwe bank officieel open gegaan.
Tinus Bruggen was de eerste klant in het
nieuwe gebouw. Hij kwam wat “inleggen”en vermoedelijk wilde hij ook zekerheid over het praatje dat in Aarle de ronde
deed, namelijk dat de eerste klant 1000
gulden mocht meenemen. Tinus werd
aan de gloednieuwe loketten vlot bediend
en hoewel, er geen 1000 gulden bleek
aan vast te zitten, mocht hij toch wel een
34
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feestelijk sigaartje opsteken. De officiële
opening is op 15 september.
7 september Raad Aarle gaat kostprijs
gronden “De Heindert” bepalen
De gemeente Aarle-Rixtel gaat in de
raadsvergadering van vrijdag aanstaande
( aanvang 19.30 uur ) een belangrijk
besluit nemen, met name de vaststelling van de kostprijsberekening voor de
gronden in de uitbreidingsplannen “De
Heindert” en “Koude Maas”. In deze uitbreidingsplannen is ruimte voor de bouw
van 170 woningen in “De Heindert” en
58 bungalows in “Koude Maas”. Hoewel
de gronden in deze plannen nog niet allemaal gemeente eigendom zijn, is het
toch noodzakelijk dat men tot vaststelling
van de kostprijs berekening komt, nu de
kosten van het bouwrijp maken en de
verwervingskosten van de gronden nagenoeg bekend zijn. De gronden kosten in
totaal f 530.000; het bouwrijp maken kost
wat de riolering betreft f 343.000 en de
wegenaanleg f 772.000. Voor de straatverlichting is bijna een ton uitgetrokken
en voor de aanleg van plantsoen ruim
een halve ton. In het uitbreidingsplan “De
Heindert” is onder meer voorzien in de
bouw van woningen uit het zogenaamde
Terlingenfonds, woningwet woningen,
Bogaerts woningen, winkels en de bouw
van een bejaardenhuis en bejaarden woningen. Het college van B. en W. heeft
voor de vaststelling van de grondprijzen
gestreefd naar een zoveel mogelijke differentiatie: lage prijzen voor woningwet
woningen etc., hogere voor hoekpercelen
etc. De prijs variëren van f 17,50 tot f 35.
17 september Boerinnenbond
De leden van de Boerinnenbond uit Aarle-Rixtel, die op 21 september willen meegaan naar de exposities in de nieuwe veilinghallen van de CVV te Grubbenvorst,
kunnen zich tot en met zondag opgeven
bij één van de bestuursleden.
HELMONDS DAGBLAD september 1965
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