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1. Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel
Verantwoording
In het kader van de nieuwe ANBI-regeling moeten per 1 januari 2014 alle stichtingen met
een ANBI status hun beleidsplan publiceren via internet.

Historie
Het dorp Aarle-Rixtel heeft een rijke
geschiedenis. Aarle-Rixtel is een van
de kernen van Laarbeek dat deels uit
de middeleeuwen stamt. Op andere
plekken zijn prehistorische
grafheuvels gevonden die er op
wijzen dat dit gebied al meer dan
2000 jaar bewoond is.
Om de tastbare resten van deze
geschiedenis te bewaren voor de
volgende generaties zijn er panden en objecten beschermd als monument of beeldbepalend
pand.

Een van die gebouwen is de
Couwenbergh, Dorpsstraat 1.
Het gebouw heeft in de loop der jaren
meerdere functies gehad.
De bovenmeester had er zijn woning.
De Katholieke jongensschool was er
gehuisvest. Nagenoeg alle jongens,
anno 2020 zijn dit mannen van boven
de 65 jaar, hebben hier het
basisonderwijs genoten. Het was
tegelijkertijd brandweerkazerne en
politiebureau. Toen de brandweerauto’s te groot werden om binnen te rijden, functioneerde
een gedeelte van het pand als een gezellige blokhut voor de scouting. De laatste functie was
die van gemeentehuis, maar door het samengaan van de gemeenten Aarle-Rixtel, Lieshout
en Beek en Donk werd dit gemeentehuis overbodig.
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Stichting Monumentenbehoud AarleRixtel is in 2001 opgericht door Anita
van Vlerken en Willem Verhoeven.
Dit echtpaar had toen net hun bedrijf
vervreemd en ze vroegen zich af hoe
zij in de laatste fase van hun leven
hun vermogen nuttig konden
aanwenden voor de gemeenschap.
Zij voelen zich zeer verbonden met
de lokale gemeenschap van AarleRixtel. Bovendien hebben beiden
een passie voor het restaureren van karakteristieke oude gebouwen. De doelstelling die zij in
2001 formuleerden was simpel: ‘Laat ons de Dorpsstraat een beetje verbeteren’.
Maar, zo hadden ze tijdens hun werkzaam leven ondervonden; restaureren is één ding,
maar vervolgens wil je ook graag dat de panden gebruikt worden en dat er een goede
herbestemming onder ligt, zodat al dat moois tot in lengte van jaren in stand kan worden
gehouden.
‘Begin 2000 zagen we bovendien dat jonge mensen
wegtrokken uit het dorp. Er werden onvoldoende
woningen gebouwd. Hoewel veel jongeren graag in
Aarle-Rixtel wilden blijven, moesten ze daardoor wel
hun heil zoeken in naburige plaatsen of naar de stad’,
zegt Anita van Vlerken.
De horeca kwam hierdoor onder druk en
verschillende cafés sloten hun deuren. Er was weinig
vertier en ook de banen lagen niet voor het oprapen.
Met als gevolg dat steeds winkelruimten leeg kwamen
te staan.
‘En we hebben het altijd belangrijk gevonden om
jonge ondernemers te helpen door hen te betrekken
bij het werk van de Stichting en gezamenlijk kansen
te creëren voor de toekomst van Aarle-Rixtel’.
Verderop in dit beleidsplan gaan we dieper in op dit aspect.
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Het doel van de Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel
Het verwerven, restaureren en in stand houden van historische bouwwerken in Aarle-Rixtel
en omgeving; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Realisering van deze doelstelling
De Stichting heeft anno 2019 een viertal panden verworven, die tot historische bouwwerken
van Aarle-Rixtel gerekend kunnen worden.


Voormalig gemeentehuis, Dorpsstraat 1, rijksmonument.



Café Dorpsstraat 18, gemeentelijk monument.



Grand-Café Stout, Dorpsstraat 86



Kapel Mariëngaarde, Bosscheweg 20a.

Fondsen van de Stichting
Het werk van de Stichting wordt mogelijk gemaakt door een jaarlijkse donatie van Willem
Verhoeven en Anita van Vlerken. Zij doneren sinds 2002. Er loopt nu nog één contract voor
een periodieke schenking (periode 2017-2021). Het bestuur zal in 2021 met de echtelieden
overleggen of opnieuw voor een periode van vijf jaar een periodieke schenking te
verwachten is. Een nieuwe schenkingsafspraak voor deze periode zou zeer welkom zijn
teneinde de activiteiten van de Stichting te kunnen uitbreiden.

Bovendien zijn op dit moment de huuropbrengsten van het onroerend goed van de Stichting
nog onvoldoende om alle kosten te betalen en de aflossingsverplichtingen na te komen.
De panden worden wel verhuurd tegen, zo veel mogelijk, marktconforme prijzen, maar het
ligt in de aard van de objecten dat er relatief veel onrendabele vierkante meters zijn.
Bovendien zijn de investeringen die gemoeid zijn met het restaureren, vaak groter dan
redelijk zou zijn in relatie tot de huuropbrengst.

Monumenten vragen veel onderhoud. De Couwenbergh is in 1998 grondig gerestaureerd.
Destijds is dit volledig uit eigen middelen bekostigd.
Nu, 22 jaar later, is opnieuw dringend groot onderhoud nodig. Hiervoor is een aanvraag
gedaan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit is echter niet voldoende voor alle
noodzakelijke verbeteringen. Vandaar dat we op zoek zijn naar aanvullende fondsen.
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Meerjarenbegroting 2019-2021
In 2016 waren we nog in de veronderstelling dat na 2017 de schenkingen van het echtpaar
Verhoeven en Van Vlerken zouden ophouden. Wanneer dat het geval zou zijn, zouden we
vanaf 2017 t/m 2026 rode cijfers draaien en pas vanaf 2027 in de zwarte cijfers komen.
Gelukkig is dat nu niet het geval en lopen de schenkingen in elk geval nog vijf jaar door
(2017-2021). En dus verwachten we dat het verlies over 2022 en 2023 in de jaren daarvoor
al lang en breed is gecompenseerd. Vanaf 2024 worden dan ook zonder schenkingen zwarte
cijfers geproduceerd.
Overigens is in dit scenario geen rekening gehouden met een eventuele uitbreiding van
activiteiten die natuurlijk altijd de cijfers zullen beïnvloeden. Ook is nog niet precies te
overzien wat de na-ijlende effecten zullen zijn van de corona crisis.
Mogelijk interessante objecten in de toekomst
De Dorpsstraat in Aarle-Rixtel telt nog diverse panden die het waard zijn om door de
Stichting in bescherming genomen te worden. Daar waar mogelijk wordt gekeken naar
andere gebouwen, maar een en ander is uiteraard geheel afhankelijk van de vraag of het
past binnen de doelstelling en binnen de financiële mogelijkheden.

Bestuur
Dhr. W. (Willem) Verhoeven, voorzitter
Dhr. A. (Ton) Schepers, secretaris/penningmeester
Mw. J. de Jongh, bestuurder
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2. De Couwenbergh, Dorpsstraat 1
Voormalig gemeentehuis, rijksmonument.
In 2008 werd dit gebouw door Willem
Verhoeven en Anita van Vlerken in
de Stichting ingebracht. Zij hadden
het pand bij de opheffing van de
gemeente Aarle-Rixtel op 1 januari
1997 gekocht en herbestemd tot
conferentiecentrum annex kantoor
voor hun activiteiten op het gebied
van managementtraining en
uitgeverij.
Vandaag de dag wordt de exploitatie gerealiseerd door o.a.:
● Ruimte voor externe verhuur
● Ook biedt de Couwenbergh ruimte
voor verenigingen en tal van
andere groepen uit Aarle-Rixtel,
hetgeen expliciet tot haar
doelstelling hoort. Hier vindt de
Couwenbergh een metgezel in de
Stichting Monumentenbehoud om
samen te werken aan de
leefbaarheid in het dorp.
Bijzondere aanpassing m.b.t. de toegankelijkheid
Bij de herinrichting van het gebouw is al rekening gehouden dat mensen met een
lichamelijke of mentale functiebeperking niet worden buitengesloten. Alleen dan is het
gebouw voor iedereen te gebruiken zijn en verbetert de maatschappelijke functie van het
gebouw. Zo heeft de Couwenbergh gezorgd voor: het inpassen van een aangepast toilet met
deuropener via afstandsbediening; het aanleggen van een ringleiding; het plaatsen van een
personenlift. Alarmering met flitslicht en schermen t.b.v. de communicatie staan nog op het
wensenlijstje.
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Onderstaand overzicht is een
illustratie van het belang dat de
Couwenbergh heeft voor (het
verenigingsleven in) Aarle-Rixtel.
We baseren ons op de gegevens van
2019. In 2020 valt (onder voorbehoud
van de corona crisis) eenzelfde
bezetting door verenigingen en
groepen uit het dorp te verwachten.

Aantal
dln.

Leeftijd

avond

10

> 50

Zeswekelijks

avond

7

30 r

Ondernemersfonds Laarbeek

Zeswekelijks

avond

12

30 tot 60

Centramanagement Laarbeek

Zeswekelijks

avond

8/9

30 tot 60

Harmonie, Orkest Da Capo

Wekelijks

avond

> 40

> 40

Harmonie, Dwarsfluit en klarinet
lessen

Wekelijks

avond

10

6 tot 60

Koor de Klokkengieters

Wekelijks

avond

gem. 35

> 70

Koor Cantique

Wekelijks

avond

gem. 25

> 50

Toerclub ‘Aan de Wielen’:
Jaarvergadering; Kaartavonden;
Kerstspeurtocht voor het gezin

Maandelijks

avond

40 tot
200/300

Alle
leeftijden

Stichting AED Laarbeek

Zeswekelijks

middag

gem. 12

> 50

mo-mi-av

50 en
200

Alle
leeftijden

Wekelijkse +

mi-av

60/70

> 60

Maandelijks

avond

50/60

> 40 jaar

Probus Helmond

Wekelijks

mo-mi

25/30

> 55 jaar

Vrouwen Sociëteit Laarbeek e.o

Maandelijks

mo-mi

50/60

> 55 jaar

Oranje Comité - Koningsdag

Jaarlijks

100

4-12 jaar

150

Alle
leeftijden

Vereniging of overleggroep

Frequentie

mo/mi/av

Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Maandelijks

Aarle Onderneemt

Stichting Ganzegat Carnaval:
Vergaderingen; Kindercarnaval, Aauw
Fiepenbal; Dweilen; Prinsverkiezing
11/11; Ganzekwekavonden;
Seniorenmiddag; Nieuwjaarsreceptie;
Diner/ontbijten met de Prins;
Bridgeclub Lohengrin, Bridgedrives,
Afsluiting en Kerstviering
Heemkundekring Barthold van
Heessel

Vele
momenten

mo-mi-av

e

Open Monumentendag

2 weekend
september

hele dag
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Open Monumentendag
Elk jaar in het gehele tweede weekend van september opent de Couwenbergh tijdens Open
Monumentendag haar deuren voor publiek. Deze laagdrempelige toegang brengt mensen
dichter bij het monument en draagt het bij aan het creëren van draagvlak onder de lokale
bevolking om het monument te behouden en ervan te (gaan) houden.
Bevrijdingsdag
Jaarlijks vindt de gemeentelijke
herdenking plaats op 4 mei. Hierin
worden alle kernen van Laarbeek
betrokken. De Couwenbergh is in
Aarle-Rixtel de plaats waar activiteiten plaatsvinden. Door de Corona
Crisis is in 2020 helaas slechts een
aangepast programma uitgevoerd.
Wat leuk is om te vermelden is dat er
in de voorgevel van het gebouw een
fles is ingemetseld. In de fles zitten
briefjes met daarop de namen van
mannen uit het dorp die uitgezonden
waren naar Indonesië. Onder de
plaats van deze fles hangt een klein
oorlogsmonument dat jaarlijks op
Bevrijdingsdag door de
Couwenbergh geëerd wordt met
witte bloemen.

Bedrijvencontactdagen
In het verleden heeft de Couwenbergh diverse keren een bedrijvenmarkt. Hier kregen de
bedrijven de gelegenheid zichzelf kenbaar te maken en hun producten te promoten.
Halloweentocht
De, schrik niet, 540 kinderen die op 31 oktober 2019 meededen aan de Aarlese
Halloweentocht kwamen oren en ogen tekort. "Wel allemaal kindvriendelijk. Heksen, spoken,
spinnen en pompoenen."
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'Spookhuis Eigenaar' Steven Blom, Aarle Onderneemt en 15 tot 20 ondernemers, waaronder
de Couwenbergh, organiseerden een onvergetelijke tocht voor groot en klein, een tocht voor
durfals. Op deze manier dragen ondernemers bij aan de leefbaarheid van het dorp.

Kunstroute
Een tweejaarlijkse activiteit van 2 achtereenvolgende zondagen in het voorjaar. Laarbeekse
kunstenaars stellen hun ateliers open en laten hun kunst(en) zien. De Couwenbergh
participeert door een tentoonstelling in haar gehele pand te faciliteren.

Kansen in corona tijd
In 2020 heeft De Couwenbergh last ondervonden van de corona crisis. Vanaf half maart tot 1
juni was het centrum verplicht gesloten. In de opstart daarna konden we ruimte bieden aan
collega-ondernemers die klem zaten in hun eigen accommodatie (max. aantal personen per
m2).
● Zo is de kelder is omgebouwd en
geschikt gemaakt voor het geven
van yogalessen voor een lokale
onderneemster.
● Er is meer ruimte beschikbaar
gesteld aan de lokale harmonie
voor het geven van kleine
groepslessen zolang er niet in
orkest verband geblazen mag
worden.
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Eerder in dit beleidsplan kwam u het volgende citaat van mede-Stichting-sponsor
Anita van Vlerken tegen: ‘En we hebben het altijd belangrijk gevonden om jonge
ondernemers te helpen door hen te betrekken bij het werk van de Stichting en gezamenlijk
kansen te creëren voor de toekomst van Aarle-Rixtel’.
Dat dat geen loze kreet betreft, laten we graag zien aan de hand van de voorbeelden
verderop in het beleidsplan.
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3. Café Dorpsstraat 18, gemeentelijk monument.
Dit pand is door de Stichting
verworven in 2011, via Bavaria NV.
Het is het typische dorpscafé
tegenover de kerk. Het dreigde
gesloten te worden, maar ‘het café
tegenover de kerk’ dient in een dorp te
blijven bestaan.

Het stichtingsbestuur heeft destijds
een negental jonge
student/ondernemers in de
gelegenheid gesteld daar
‘dorpscafé De Vrienden’ uit te
baten.
Na hun studie ambieerden een
drietal van deze ondernemers een
‘eigen bedrijf’ en zij zijn intussen
doorgeschoven naar Grand-Café
Stout en Centrum Couwenbergh.

Voor het café is begin 2016 een
nieuw ondernemersechtpaar gevonden.
Dat het leven niet altijd over rozen gaat blijkt wel uit de brand die we in de zomer van 2016
hadden in het café hadden. Met de moeilijke start ontstond ook de kans om de zaal achter
het café grondig op te knappen en een facelift te geven. Buiten werd een groot overdekt
terras gebouwd en de tuin ziet er tegenwoordig uit om door een ringetje te halen.
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4. Grand-Café Stout, Dorpsstraat 86
Sluiting was ook de dreiging voor het
café dat al sinds mensenheugenis
gevestigd is aan het Heuvelplein
langs de historische route van de
‘Keulse Kar’. Eind 2010 werd dit
pand met zijn karakteristieke
veranda en glas-in loodramen
verworven. Na een grondige
opknapbeurt zijn ook hier enkele
jonge ondernemers door de Stichting
in de gelegenheid gesteld hun horeca onderneming te drijven.
De doelstelling van de Stichting lijkt hier bereikt. Het pand ziet er goed uit en voldoet aan de
eisen van de huidige moderne bedrijfsvoering. De plaatselijke bevolking weet het restaurant
goed te vinden en daardoor hebben twee jonge ondernemers een mooie kostwinning.
14
‘We willen nu afstand doen van het
pand om in de toekomst andere
initiatieven mogelijk te maken. Maar
niet ‘zomaar’ aan een wildvreemde
en niet zonder meer voor ‘goed geld’.
Het is een kans voor de huidige
uitbaters om zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor
de verdere instandhouding van het
pand en tegelijk een soort van
pensioen op te bouwen’, legt Anita
van Vlerken uit.
Begin 2021 zal het pand tegen
kostprijs worden overgedragen aan
de uitbaters.
Hoewel de onderneming goed draait, kunnen de jonge ondernemers nog niet op eigen kracht
zo’n pand verwerven. De eerste vier jaar zal de Stichting als financier optreden.

5. Kapel Mariëngaarde, Bosscheweg 20a.
In het voorjaar van 2013 deed
Stichting De Zorgboog een oproep
om een alternatieve bestemming te
bedenken voor deze kapel. Dit
opmerkelijke gebouw uit de jaren
vijftig is ontworpen door architect Jos
Bijnen volgens typische principes
van de Bossche School, zoals een
strikte maatsystematiek en de
combinatie van metselwerk met
beton. De kapel is een extravagant
voorbeeld van naoorlogse
Nederlandse architectuur die traditie
en moderniteit met elkaar probeerde
te verbinden. Als er geen geschikte
en rendabele herbestemming zou
worden gevonden, zou er niets
anders opzitten dan de slopershamer
te hanteren. Op zo’n moment wordt
de Stichting Monumentenbehoud
Aarle-Rixtel alert. Het belangrijkste
doel was bewaren van het gebouw
voor de gemeenschap van AarleRixtel. Het gebouw is weliswaar geen
monument, maar door de gemeente
wel aangewezen als een gebouw
met grote karakteristieke waarde.
Voldoende om binnen de doelstelling
van de Stichting een plaats te
krijgen. In het voorjaar van 2014
werd het gebouw met ondergrond voor het symbolische bedrag van één euro overgenomen
van Stichting De Zorgboog. Intussen is het gebouw succesvol herbestemd tot een medisch
centrum.
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6. Wasserij Jaantje, Dorpsstraat 84

In een tweede werkplaats vinden we
wasserij Jaantje. Hier vinden mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
hun dagbesteding in een kleinschalige
wasserij. De wasmachine draait volop
om de tenuetjes van de plaatselijke
voetbalvereniging te wassen, de
lakens van het klooster of het lijfgoed
van veel plaatselijke inwoners.
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Herbestemming
Een oud-dorpsgenoot heeft zich opgeworpen om een nog betere bestemming te zoeken voor
dit terrein. Gesprekken met bewoners uit de directe omgeving en gemeente zijn intussen
afgerond en de weg lijkt vrij om begin 2021 te starten met de bouw van een woonvoorziening
voor mensen met een beperking.
Het bouwen van nieuwe objecten past niet direct niet in de doelstelling van de Stichting,
maar de Stichting draagt het initiatief wel een warm hart toe. Voor het dorp is het een
geweldige uitbreiding van het voorzieningenniveau. Dat maakt dat de Stichting graag bereid
is een ander onderkomen te zoeken voor haar werkplaats en de ondergrond te verkopen.
De werkplaats van de Stichting is intussen verhuisd naar een andere locatie midden in het
dorp (Dorpsstraat 74). Wasserij Jaantje wordt gehuisvest in het nieuw te bouwen
woonvoorziening.

Voor de exploitatie wordt intensief samengewerkt met de tegenover liggende Snoeperij
Jantje. Snoeperij Jantje is een zelfstandige onderneming. De onderneemster runt deze
snoepwinkel samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De exploitatie van de nieuwe woonvoorziening komt in handen van een ondernemende en
sociaal bewogen dorpsbewoner.

7. Dorpsstraat 82 Werkplaats
Naast deze gebouwen bezit de Stichting ook een kleine werkplaats, Dorpsstraat
82. Van daaruit gaan wekelijks twee vrijwilligers op pad om in en aan de
verschillende panden onderhoudsklusjes te doen.

17

