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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

C

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER Tel. 1 1 2. Overige gevallen 382038. B.G.G. 040 - 2445445.
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)
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m vr van 9.00 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van 16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
VERLOSKUNDIGEN Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysiotherapie en Training Th Kemps,R. Rijf,C. Rijf,H. Pluym, M. v Veggel).
Molenstr. 9a tel.382120
ERGOTHERAPIE Van der Muuren-Paramedisch Centrum Laarbeek-Molenstr 9B Aarle-RixtelTel:06-19718264
CESAR-THERAPEUTE Mw. B.M. Verwijmeren, Klokstraat 16, tel. 383081
LOGOPEDIE BTC vd Heijden Paramedisch Centrum Laarbeek Molenstraat 9b Tel381524
DE ZORGBOOG KRUISWERK: Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.
Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782 ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur. Secretariaat 0499-421733.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00 di 18.30-20.30
do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
COÖRDINATIEPUNT VRIJWILLIGE THUISZORG REGIO HELMOND: Stationplein 15-21
Helmond. tel 554586. ma t/m do 9:00-17:00u. www.vrijwilligethuiszorghelmond.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :
Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350
THUISZORG: SAVANT-ZORG, Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 040-2459999
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en
14.00-17.00 u, di en za 9.00-12.30u.
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 467467. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.
Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763
Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
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Parochie O
O...L. Vrouw Presentatie
Week van zaterdag 5 juli t/m vrijdag 11 juli
Zaterdag 5 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Harrie en Maria Leenders – de Korte
Overleden ouders Migchels – Nooyen
Riek Sneijers
Wim Thijssen
Bertha Kuijten – Vissers
Gerard Wouters
Zondag 6 juli - 14e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – herenkoor
Dilia Timmers - Bunthof
Sien Nooijen
Overleden begunstigers Onze Lieve Vrouwe Gilde
Overleden ouders Biemans – Verbakel
Elly Biemans
Wim van Heeswijk
Geert Huisman
Louis Huisman
Overleden ouders van den Heuvel – Bouw
Giel Brouwers
Tot welzijn van de parochie
Maandag 7 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 8 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 9 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 10 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 11 juli
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

(1e j.get.moeder)
(par.)
(par.)
(KBO)
(koersbalclub)
(j.get.)
(fund.)

Week van zaterdag 12 juli t/m vrijdag 18 juli
Zaterdag 12 juli
15.00 uur Kapel – Gouden Bruiloft
Harrie en Zus Martens – de Wit
Kannelustweg 20.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - samenzang
Ben Loomans
Nelly van Kuijen – van den Heuvel
Overleden ouders Martens – van Deursen
6

(1e j.get.)

Jan Verhoeven
Sanders – Scheepers
Zondag 13 juli –15e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - herenkoor
Zr. Seraphinie Holten
José van de Graef – Verberne
Jan van Bommel
Maandag 14 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 15 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 16 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 17 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 18 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

(fam. v. d. Vossenberg)
(verj.)

(Fr. v. Bakel)

Week van zaterdag 19 juli t/m vrijdag 25 juli
Zaterdag 19 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Zondag 20 juli – 16e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – herenkoor
Joke Smits
Overleden ouders van der Most – de Groot
Nellie Nissen – Kweens
Betsie Manders – van Bree
Theo van Vijfeijken
Bijzondere intentie
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie
Maandag 21 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 22 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 23 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Anneke van den Heuvel - Verhagen
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 24 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 25 juli –H. JACOBUS, Apostel.
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
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(buurt)
(verj./par.)
(verj.)
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Bericht van:
Zaterdag 26 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - samenzang
Overleden ouders de Jong – van Leuken en Ben Loomans
Overleden ouders Migchels – Nooyen
(verj.)
Piet en Riek van de Ven – Hoeks
(j.get vader)
Ben van Rixtel
(buurt)
Johan van Sleuwen
(par.)
Leo de Wit
Tot welzijn van de parochie
Zondag 27 juli – 17e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –herenkoor
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
(verj.)
Familie Verbakel – van de Zanden
Maandag 28 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 29 juli
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 30 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 31 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 1 augustus
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

Week van zaterdag 2 augustus t/m vrijdag 8 augustus
Zaterdag 2 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –samenzang
Noud en Mio Raaijmakers
Harrie Verbakel
Henk Hagelaar en
overleden ouders van Griensven – van Lieshout
Jo van Berne – Lennarts
Riek Sneijers
Bertha Kuijten – Vissers
Overleden ouders Schepers-Eekels
Gerard Wouters
Zondag 3 augustus - 18de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – herenkoor
Jan van den Bogaard
Overleden ouders Raijmakers – van Grotel
Jan van de Sanden
Wim Migchels
Sien Nooijen
Piet Coolen en Martien van Eindhoven
Nelly Sterken – van Ravensteijn
Tot welzijn van de parochie
8

(verj.)
(j.get/verj.)
(trouwdag)
(par.)
(Zonnebloem)
(K.B.O.)
(1e j.get.)
(verj. vader)
(trouwdag)
(j. get./fund.)
(fund.)
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Bericht van:
Maandag 4 augustus
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 5 augustus
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 6 augustus
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 7 augustus
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 8 augustus
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Week van zaterdag 9 augustus t/m vrijdag 15 augustus
Zaterdag 9 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –samenzang
Driek Swinkels
(verj. buurt)
Toon de Kleijne
(verj.)
Jan Verhoeven
(fam. v.d. Vossenberg)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 10 augustus – 19e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – dames-en herenkoor
Overleden ouders – v. d. Nieuwenhof
(verj.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits
(j.get vader/fund.)
Nico Schooneveld
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Maandag 11 augustus
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 12 augustus
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 13 augustus
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 14 augustus
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
14.00 uur Kapel – Huwelijk
Jet de Groot en Daniël Jansen, Terlingenplein 33.
Vrijdag 15 augustus - MARIA TEN HEMEL OPNEMING
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

Week van zaterdag 16 augustus t/m vrijdag 22 augustus
Zaterdag 16 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - dameskoor
Ben Loomans
Overleden ouders van de Kerkhof – Migchels
Harrie Strijbosch
Leo de Wit
9

Vanaf 1 mei ook Aarle-Rixtel op maandagmiddag open.
Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

openingstijden:
ma 13.00-17.00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

openingstijden:
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
10
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Vanuit de Pastorie
Zondag 17 augustus – 20e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Nico Schooneveld
Overleden familie Claassen en Coolen
Uit dankbaarheid
Jan van Bommel
Tot welzijn van de parochie
Maandag 18 augustus
10.15 uur Mariëngaarde-Eucharistieviering
Dinsdag 19 augustus
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 20 augustus
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 21 augustus
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 22 augustus
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

(par.)

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 9 september a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond zijn bedoeld als voorbereiding
voor de gemeenschappelijke doopviering van 28 september a.s. Voor deze avond
en voor de doop van uw kindje kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de
pastorie: tel. 381215.
Spreekuren Pastorie
Pastor Deli kunt u persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van
10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de
pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen. Op maandag is de pastorie
altijd gesloten.
Wilt u op Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Op dinsdag en vrijdag, woensdag- of donderdagochtend van 9 tot 12 uur is er
een medewerkster aanwezig op de pastorie. U kunt dan terecht met vragen over:
dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of
ziekenzalving, kunt u de pastor bereiken op de pastorie tel.:381215.
Openingstijden pastorie tijdens de vakantieperiode juli en augustus..
De medewerksters zijn met vakantie van 7 juli t/m 5 augustus.
In die periode kunt u alleen voor dringende gevallen naar de pastorie bellen.
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De bibliotheek in de
zomervakantie!
Vakantie? Eerst naar de bibliotheek!
Daar vindt u een uitgebreid aanbod van
spannende, romantische, waargebeurde
of informatieve boeken, tijdschriften of
dvd’s voor regenachtige dagen.
Openingstijden
In de basisschoolvakantie van 7 juli t/m
17 augustus hanteren sommige vestigingen aangepaste openingstijden.
De zomeropeningstijden staan op onze
website www.bibliotheeklagebeemden.nl
U kunt ook een flyer meenemen in de
bibliotheek. In de periode van 30 juni t/m
13 augustus geldt bovendien een uitleentermijn van 5 weken.
Ook in de zomervakantie kunt u in alle

vestigingen van Bibliotheek De Lage
Beemden materialen lenen en terugbrengen. Verlengen, reserveren of de
catalogus bekijken? De website staat 24
uur per dag tot uw beschikking.
ALLE MEDEWERKERS VAN
BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN
WENSEN U EEN FIJNE VAKANTIE
MET VEEL LEESPLEZIER!
Verkoop van computerboeken in
Bibliotheek Gemert
Eenmalig verkoop van computerboeken.
Sla Uw slag op vrijdag 27 juni (tussen
14.00- 17.30 uur en 18.30- 20.30 uur) of
zaterdag 28 juni (tussen 10.00 – 13.00
uur) De bibliotheek is gevestigd op het
Sint Gerardusplein 1. Alle boeken mogen
weg voor •1,- per stuk.
De bibliotheek…….ruimte voor inspiratie!

Broekelingstraat 8
5735 HC Aarle-Rixtel
tel.: 0492-381790
Per 1 augustus 2008 zullen de tandartsen C.Th. Martin en P.H.W. Kolkman een
samenwerking aangaan.
Vanaf die datum zullen zij samen de praktijk aan de Broekelingstraat 8 te AarleRixtel voortzetten.
De praktijk blijft geopend voor nieuwe patienten.
C. Th. Martin
PAW Kolkman

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor het
medeleven na het overlijden van ons moeder en oma

Bertha Kuijten – Vissers
De vele kaarten, bloemen en belangstelling tijdens de avondwake en de
uitvaartdienst heeft ons erg goed gedaan.
Namens de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
13
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Bericht van:
Eerst 4 beklimmingen dan een flinke bord
macaroni,‘ t kacheltje moet wel blijven
branden. Bij ‘t zien wat we verder de hele
dag hebben ingenomen, moet je ‘n
sterke maag hebben.
Na 16.00 uur begon het echter opnieuw
te regenen, zachtjes, maar langzaam
maar zeker toch gestaag. Klimmen gaat
dan nog wel, maar afdalen is koud en
gevaarlijk. Opgeven is echter geen optie.
Het werd al met al een fantastische dag
met zeer veel enthousiaste fietsers, en
een zeer enthousiasmerend publiek. Het
is een geweldig gevoel daar bij te horen
en te beseffen dat het vooral gaat om de
strijd tegen kanker.
Met onze sponsoractie hebben we dit
jaar o.a. 2 advertentiepagina’s in de
Brabant Pers kunnen vullen op 4 en 5 juni
(zie bijlage) met een opbrengst van ca.
•10.000,=. Verder schatten we dat er
door overigen ca. •4.000.= is gestort. De
stand van de totale actie is op dit
moment ruim •3.000.000,=.
Diegene die het vergeten is of die eerst
overtuigd moest worden, kan alsnog
financieel over de brug komen om ons te
helpen dit bedrag te overstijgen.
Op de websites www.alpe-dhuzes.nl en
www.kwfkankerbestrijding.nl
kunt u
terecht voor informatie over het goede
doel, standen, verslagen, foto’s en
impressies.
Wij danken u heel hartelijk voor uw steun
en vertrouwen.
Met sportieve groet,
Hans Jansen, Tweede Sweelinckstraat 1,
1073 EG Amsterdam. GSM 06 53 14 89
77. Email
hans.jansen@vangansewinkel.nl
Joep Jansen, Het Laar 3, 5735 RC AarleRixtel. GSM 06 53 21 94 61. Email
joepjansen@jansenenvis.nl

Verslag
Alpe d’Huzes
+ 2 2008.
Het zit er weer op!
Donderdag 5 juni jl. hebben Hans en ik
respectievelijk 7 en 8 keer de Alpe
d’Huez beklommen. Met toch net iets
minder voorbereiding als vorig jaar en
Hans die eigenlijk niet mocht van z‘n
fysiotherapeut, is het toch een geweldige
dag geworden. ’s Morgens om 5 over 5,
en hoe kan ‘t ook anders, wij waren net
iets te laat, zijn we met z’n allen gestart.
Hans was er om 18.30 uur en aan ‘t
einde van z‘n latijn en ik moest me zelf
overtreffen en was om 20.00 uur voor de
achtste maal boven. Het was voor ons het
derde jaar dat we aan deze actie
deelnamen. Elk jaar wordt de lat wat
hoger gelegd, zowel wat inzameling als
wat sportiviteit betreft. Sportief denken we
de limiet nu wel bereikt te hebben.
Vrijdag 30 mei was ik al in Bourg
d’Oisons aan de voet van de Alpe d’Huez,
om wat extra klimconditie op te bouwen.
Zoon Hans en dochter Eva meldden zich
maandagavond 2 juni bij me in het Chalet
op Camping de Cascade. Dinsdag
voegden Hans en Joke Brink, vrienden uit
Aarle-Rixtel, zich bij ons, die het festijn
wel eens van dichtbij wilden meemaken
en ons op “D-day” met vlaggetjes wilden
aanmoedigen.
Woensdag 4 juni was de Alpe d’Huzus,
een geweldig evenement. Onze gezinssamenstelling was ineens veranderd van
3 zonen en 1 dochter in 2 zonen en 2
dochters (zie Eva’s verslag!)
Het regende licht bij de start op
donderdagmorgen in ‘t donker. Maar met
ca. 500 renners die samen ‘n sliert van
lichtjes waren vergeet je snel het slecht
geslapen hebbend en ‘t mindere weer.
Gelukkig werd het later beter weer; de
zon liet zich niet zien, het was koud,
maar droog.

Rekeningnummer 37.31.46.116
Stichting Alpe-dhuzes Everdingen.
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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

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur
op het marktterrein.

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

www.dekaaskoning.nl
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Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799
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Bericht van:
uitontwikkeld zijn tot buitenmeubelen en
permanent buiten kunnen staan met
behoud van de luxe uitstraling, goede
comfort en de juiste kwaliteit. Sinds 2007
studeert ze aan de Technische Universiteit van Delft waar ze de opleiding
Strategic Product Design volgt aan de
faculteit Industrieel Ontwerp. Uiteindelijk
wil ze voor bedrijven ideeën genereren
d.m.v. consumenten onderzoeken, die
tot een succes moeten leiden in de
markt.
Deze expositie zal te zien zijn tot 6 juli,
elke zaterdag en zondag van 14:00 tot
17:00 uur.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.suzannehagelaar.nl

Expositie Suzanne Hagelaar
Op zaterdag 21 juni om 16:00 werd de
expositie van werken van Suzanne
Hagelaar geopend in het oude raadhuis te
Beek en Donk. Hier worden werken
gepresenteerd die zij tijdens haar studie
Industrieel Product Ontwerpen aan de
Haagse Hogeschool heeft gecreëerd,
maar tevens ook werken die ze daarvoor
en daarna heeft gemaakt.
Suzanne begon in 1999 aan de opleiding
bouwkunde/interieurbouw aan het Ter AA
college te Helmond. Gedurende deze
opleiding heeft ze kennis genomen van
de bouwkunde als van het ontwikkelen
van producten (vooral meubelen omdat
hier haar voorkeur naar uit ging) en
inrichtingen.
Het ontwerpen van meubelen en het
uitwerken daarvan sprak haar ontzettend
aan, maar haar interesse ging uit naar
een groter gebied om te kunnen ontwerpen waardoor ze beter te weten zou
komen of de meubelindustrie nu echt is
wat ze werkelijk wil.
In 2003 is Suzanne dan ook begonnen
aan de opleiding Industrieel Product
Ontwerp aan de Haagse Hogeschool Te
Den Haag. Deze opleiding is zowel
technisch als creatief wat volledig bij haar
past. Het technische zodat je zeker weet
dat het idee ook realiseerbaar is en het
creatieve om producten te ontwikkelen
waar mijn idee in verwerkt is. Gedurende
deze opleiding zijn er producten ontwikkeld van een sinaasappel pers tot een
herontwerp van een kraan die gekleurd
licht geeft. Tijdens het derde leerjaar is
ze zicht gaan storten op de afstudeerrichting Internationaal. Hierin heeft ze
zich vooral gericht op het leren managen
van een productontwikkelingsproces. Hier
was tevens nog sprake van het mee
ontwikkelen van producten. Uiteindelijk is
ze in juli 2007 geslaagd met twee
bestaande meubelen van Montis die

Tilmans gedachten zijn nog helder,
Ik vind dit knap.
Van onzen ouwen herder
Midden tussen de mensen staan
daar komt ‘t in het leven op aan!!
Hopelijk vierde hij een fijn gouden feest,
Waarop veel vrienden en bekenden zijn
geweest.
Na de sokkenkraam,
Heeft er op 26 juni op de markt,
Voor het laatst
De groenteboer gestaan.
Het wordt nu wel erg kaal,
Het aanbod is minimaal.
Minder café’s, minder winkels, minder
kramen
Tijd voor een dorpsontwikkelsplan,
Anders is het binnenkort , fini - amen
RD

Geslaagd:
Onlangs is aan de Hogeschool voor
Natuurgeneeswijze te Arnhem geslaagd
voor klassieke homeopathie
Angelique Janssen
De redactie wenst haar van harte
proficiat.
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Drukkerij Aarle-Rixtel
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Bericht van:
Gevraagd:
vrijwilligers voor het WMO
servicepunt van Aarle-Rixtel

en Donk Tel. nr. 0492 32 88 00
Emailadres: stichting@welzijnlaarbeek.nl

Het WMO servicepunt in Aarle-Rixtel
(Mariëngaarde) is op zoek naar meerdere
enthousiaste vrijwilligers, die wekelijks
een spreekuur willen draaien. In AarleRixtel werken we op dit moment in een
team van 4 enthousiaste vrijwilligers. Er
is zoveel belangstelling voor het servicepunt in Aarle-Rixtel, dat we nog enkele
mensen erbij nodig hebben.
Wat is het Wmo-Servicepunt?
In het WMO servicepunt kunnen inwoners van de gemeente Laarbeek terecht
voor begeleiding, adviezen en informatie
over wonen, vervoer, welzijn en zorg. Het
gaat onder andere om onderwerpen als:
hobby en vrije tijd, gezondheid, maaltijden, sociale alarmering, mantelzorg,
vrijwillige hulpdienst, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, opvoedingsondersteuning, woonvoorzieningen
en vrijwilligerswerk. De vrijwilligers die de
spreekuren draaien, helpen mensen
verder met vragen, bemiddelingen of
verwijzingen. Het servicepunt werkt met
de Digitale Sociale Kaart Laarbeek
www.socialekaartlaarbeek.nl.
Vrijwilligers die zich aanmelden worden
ingewerkt, onder andere door middel van
een stage in het WMO loket. De
begeleiding vindt plaats vanuit Stichting
Welzijn Laarbeek. Verder ontvangen de
vrijwilligers een kleine vergoeding per
dagdeel. Deze en nog andere punten
worden geregeld in een Vrijwilligerscontract. De openingstijden van Het
WMO servicepunt Aarle-Rixtel zijn:
maandag:
10.00-12.00 uur
dinsdag:
18.30-20.30 uur
donderdag:
13.00-15.00 uur
Iedereen die belangstelling heeft, kan
contact opnemen met: Stichting Welzijn
Laarbeek (Frank Mulkens of Manita
Herregraven) Otterweg 27 5741 BC Beek

Veel Brabantse
en Zeeuwse Hiv-dragers weten
niet dat ze besmet zijn
Op 27 mei ging de landelijke campagne
‘Er is nog een hoop te doen’ van het Aids
Fonds van start. Uit landelijke berekeningen blijkt dat 40% van de hiv-dragers
niet weet dat ze besmet zijn. Daarom
doet het soa-expertisecentrum van de
gezamenlijke GGD’en in Brabant en
Zeeland een oproep aan mensen uit de
risicogroep om zich jaarlijks op hiv te
laten testen.
Maak een afspraak Om zich te laten
testen kunnen Brabanders en Zeeuwen
terecht op een van de spreekuren van het
soa-expertisecentrum in Breda, Bergen
op Zoom, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven,
Helmond, Tilburg, Goes en Terneuzen.
Het callcenter van het soa-expertisecentrum in Brabant en Zeeland is dagelijks bereikbaar voor het maken van een
afspraak op één van deze spreekuurlocaties, via tel. 0900-3696969 (• 0,10
per minuut).
Gratis hiv-test Een hiv-test in combinatie met een soa-onderzoek is gratis.
Een aparte hiv(snel-)test behoort ook tot
de mogelijkheden, hieraan zijn kosten
verbonden. Een afspraak ’s avonds kost
• 15,-. Maak altijd eerst een afspraak,
want er zijn geen inloopspreekuren!
Meer informatie Wilt u een afspraak
maken op een van bovenstaande locaties? Neem dan contact op met soaexpertisecentrum Brabant en Zeeland via
tel. 0900-3696969 (• 0,10 p/m). Of kijk op
de website www.ggdbzo.nl Kijk voor de
landelijke campagne van het aidsfonds
op: www.aidsfonds.nl Heeft u vragen of
wilt u meer informatie over soa/hiv?
Neem dan contact op met de Aids Soa
Infolijn 0900-2042040.
19
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De redactie en medewerk(st)ers van het Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
wensen u een prettige vakantie toe en een behouden thuiskomst
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Dovens Meubelen Milheeze. Klokken,
Schilderijen, Matrassen, Dekbedden,
Overtrekken, Handdoeken en diverse
andere artikelen. Kerkeind 38 Milheeze.
0492-341553.
Dovens Meubelen. Wij ruilen uw oude
meubelen in en verkopen ingeruilde
meubelen. 0492-341553.
Pierre vd Vorst Optiek:
Pierre van de Vorst heeft vakantie van 20
juli t / m 4 augustus 2008.

Gastouderbureau van Fides
Het Gastouderbureau van Fides Kinderopvang is voor diverse gezinnen in AarleRixtel op zoek naar een lieve, zorgzame,
niet rokende, flexibele oppas in eigen
huis of bij ouders thuis.
Voor telefonische info zijn wij op
maandag t/m donderdag bereikbaar van
9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer
0492-367511, vragen naar Moniek
Corstens of Marion Staarink. U kunt ons
ook mailen:
gastouder.bureau@fideskinderopvang.nl
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Zwarte Fanfare naar Amerika.
Wie heeft dat ooit kunnen bedenken dat
onze “Zwarte Fanfare” op tournee zou
gaan naar Amerika. Maar op 18 juli 2008
is het zover. Reportad is in gesprek met
enkele leden van de Zwarte Fanfare. Mart
Kusters, de dirigent, ontmoette enkele
jaren geleden de heer Paul von Marko in
Tsjechië. Deze Paul von Marko woont in
Amerika en organiseert culturele reizen
van Amerikanen die van oorsprong uit de
landen van Oost Europa komen. Deze
culturele reizen gaan naar de grote
culturele plaatsen van Europa met
bezoeken aan Praag, Berlijn, Wenen,
München, etc. Maar ook nodigt hij
groepen uit Europa uit om te komen
optreden in Amerika. Paul heeft in de
loop der jaren de Pastorius Group
opgericht om deze activiteiten te
organiseren. Mart Kusters is in 2006 met
een groep uit Venray, met een paar
22

invallers van de Zwarte Fanfare o.a.
Michel, Jorg en Petra, afgereisd naar
Amerika. Ze hebben toen een tiental
concerten gegeven in Florida en vele
dingen bezocht in die regio, o.a.
Disneyland, Miami, Orlando, Everglades,
Key West, etc.
Nu gaan ze een rondrit maken door het
noord oosten van de Verenigde Staten, er
staan nu al een veertiental optredens op
het programma. Maar daar komen er vast
nog enkele erbij. De Zwarte Fanfare
bestaat uit de volgende muzikanten:
Katka van den Boogaard, zangeres; Mart
Kusters, muzikaal leider, trompetist en
zanger; Jeanne Pennings, Petra van
Bracht en Huub van de Vrande spelen
trombones; Erik Leijten, Jorg van den
Boogaard en Francis Leijten spelen
trompet; Stefan van den Boogaard speelt
bas-tuba en is de manager; Sjoerd
Walda is de drummer; Wim Voesten en

omringd door hoge flatgebouwen. Dat zal
voor ons een echte belevenis zijn. De
Zwarte Fanfare treed op in de volgende
plaatsen: New York City, Hartford,
Albany, Syracuse, Niagara Falls, Buffalo,
Erie, Younstown, Pittsburgh, Altoona,
Washington,
Lancaster,
Readinf,
Allentown, Bethlehem, Philadelphia,
Atlantic City en als laatste New York
City. Dan hebben jullie 2600 km er op
zitten. Als ik het goed begrijp hebben
jullie al die dagen een bus tot jullie
beschikking. Ja, want als gezel-schap
moet je toch bij elkaar kunnen blijven. En
de instrumenten moeten ook vervoerd
worden. Dan is het bijna noodzaak om
alles in een bus te kunnen vervoeren. En
wat te denken aan de koffers die we mee
moeten nemen. Naast jullie optredens
bezoeken jullie allerlei culturele
bijzonderheden. Reportad is bijzonder
benieuwd wat jullie allemaal zullen
beleven. Daarom lijkt het mij leuk dat ik
nog een keer bij jullie langs kom om jullie
belevenissen aan de lezers te vertellen. Ik
heb de leden van de Zwarte Fanfare al
verteld dat ik best mee zou willen reizen,
het lijkt mij dat jullie een fantastische trip
gaan maken. Ja, zegt Mart Kusters, er
zal weinig tijd overblijven om veel te
kunnen zien. Maar wees er van overtuigd
dat we alles zullen doen om de leukste
dingen zeker te zien. Jeanne Pennings
vertelt nog dat zij van plan is om de reiservaringen en hun optredens op internet
te zetten. Je kunt op
www.zwartefanfare.web-log.nl
hun
ervaringen volgen. Ja, zegt Jeanne, ik
hoop dagelijks een internetcafé te
kunnen vinden. Voor het thuisfront is het
fijn om te weten of alles naar wens
verloopt. Ik wens de Zwarte Fanfare een
goede reis toe. Veel succes met jullie
optredens en zet Aarle-Rixtel, sorry,
Laarbeek in de schijnwerpers.
Reportad.

Michel Selten spelen euphonium en als
laatste: Mientje Selten is de geluidsvrouw. Op dit moment zijn ze al een jaar
bezig met de voorbereidingen voor deze
rondreis. Katka is bijvoorbeeld geboren in
Tsjechië. Moest in haar geboorteland
papieren gaan ophalen en diverse keren
naar het consulaat in Den Haag. Maar
alles is nu geregeld. Ze kunnen op 18 juli
vertrekken van Dusseldorf naar de
Verenigde Staten van Amerika. Ook wat
we mee moesten nemen kwam erg
nauw. Je zit gebonden aan het toegestane gewicht. Maar we moeten wel
voor 19 dagen kleding bij hebben, je leeft
van het ene hotel naar het andere.
Wassen van kleding, kun je vergeten. We
leven eigenlijk drie weken vanuit de koffer.
Maar ook onze uniformen moeten mee.
We hebben hele kostbare geborduurde
kleding. Die is niet te vervangen, dus wat
nemen we mee. Dan moet je keuzes
maken. Ook deze kleding dient in
verschillende koffers te zitten. Je moet er
niet aan denken dat er koffers kwijtraken.
Kun je dan wel gemotiveerd optreden?
En vraag ik aan Jeanne Pennings en
Mart Kusters, worden jullie optredens
betaald. Nee, want je krijgt in Amerika
geen werkvergunning. Alleen de kosten
van de hotels en het vervoer wordt door
de Pastorius Group vergoed. De kosten
van de vliegreis en het eigen verteer
komen voor ieders rekening. We zijn al
twee jaar aan het sparen voor deze trip.
Het zal best een kostbare trip worden.
Voor het optreden in Amerika hebben ze
enkele Engels talige liedjes die gezongen
worden door Katka ingestudeerd. Maar
ze spelen hoofdzakelijk hun eigen
repertoire. Dat is Tsjechische blaasmuziek. De wals en polka zijn erg
populair. De optredens zijn hoofdzakelijk
voor de Amerikanen die uit Europa afkomstig zijn. Of ze zijn er geboren of hun
ouders. Maar ook gewone Amerikanen
wonen de voorstellingen bij. Mogelijk
treden we ook op in Central Park in New
York, dan zit je in een groene omgeving
23

www.autoschadeverbakel.nl

La Romanza is gesloten van 22 juli tot 5 augustus.

Vanaf 6 augustus bent u weer van harte welkom in de winkel voor wonen en
life-style. Aparte decoraties en modeaccessoires rekeninghoudend met de trends en
stijlen van nu. Leuk voor kadobonnen en gifts.
Dorpsstraat 23 Aarle Rixtel

06 – 52 330 331

OPEN: di t/m do 10.00 – 18.00 u
vrijdag 10.00 – 19.00 u
Tussen de middag gewoon open!!

www.laromanza.nl

zat 10.00 – 17.00 u

info@laromanza.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
Centrum voor Psychisch Herstel
start met digitaal lotgenotencontact
24 juni start het Centrum voor Psychisch
Herstel (CPH) met van Klacht naar
Kracht, een digitale vorm van lotgenotencontact via een forum. Lotgenotencontact
vormt een belangrijk onderdeel van de
behandeling in het CPH. Theo Schoutsen, locatiemanager van het CPH in
Wijchen: “Mensen bouwen tijdens hun
opname een hechte band met elkaar op
en vinden door het uitwisselen van
ervaringen veel steun bij elkaar. Na hun
opname, die minimaal 6 en maximaal 12
weken duurt, kunnen ex-cliënten in een
afgeschermde internetomgeving ervaringen uitwisselen, moeilijke momenten
delen en elkaar om raad vragen.” Marco
Hamelink, was één van de eerste excliënten die ‘bij wijze van proef’ gedurende drie maanden gebruik maakte van het
forum. “Ik dacht meteen ‘yes, dat moeten
we gaan doen.’ Het leek me interessant
om in contact te komen met lotgenoten.
Ik was benieuwd naar hun ervaringen.
Waar lopen ze tegenaan als ze weer
bijna helemaal op eigen benen moeten
staan. Hoe gaan zij met tegenslagen
om? Ik heb veel adviezen gekregen en
veel gehad aan de ervaringen van
anderen. Ik ben hierdoor zaken in een
ander perspectief, maar vooral ook
realistischer gaan zien.” Hamelink vindt
het forum een snelle en laagdrempelige
manier van informatie-uitwisseling. “Je
kunt berichtjes posten op elk moment
van de dag, waar en wanneer je maar
wilt. Verder is het mogelijk een bericht te
sturen naar een behandelaar, die daar
binnen 24 uur antwoord op geeft. Ook
heel handig.”Na hun opname krijgen
cliënten van het CPH de mogelijkheid
gedurende zes maanden deel te nemen
aan het forum. “Dat is genoeg”, vindt
Marco. “Na die periode merk je dat je
weer in de maatschappij staat, je gaat
weer werken en merkt dat je op een
bepaald moment minder tijd hebt en ook
25

minder behoefte om nog op het forum
actief te zijn. Het is een uitstekende
overbrugging na het verblijf in het CPH
waar je heel hecht bent met anderen en
het moment dat je weer helemaal op
eigen benen staat.”
Online behandeling Nu het online
lotgenotencontact via het forum op de
rails staat, wordt Van Klacht naar Kracht
binnenkort uitgebreid met online
behandelconsulten. Schoutsen: “Hierbij
treedt de behandelaar op als een soort
coach. Hij geeft de cliënt advies over
specifieke vragen en problemen. Dit
contact zal tot stand komen door middel
van e-mail en chatsessies.” Laagdrempeligheid, efficiency en beschikbaarheid
zijn volgens Schoutsen de belangrijke
voordelen van deze vorm van dienstverlening. “Afstanden vallen weg, een
cliënt kan naar eigen behoefte contact
zoeken met lotgenoten of een behandelaar op een tijdstip dat het hem zelf
uitkomt. Digitale zorg is cliëntgericht en
past helemaal in deze tijd, waarin de
cliënt steeds zelfstandiger wordt.”
Preventie Schoutsen voorspelt een
aardverschuiving op het gebied van
hulpverlening. “Binnen tien tot vijftien jaar
verloopt de helft van onze hulpverlening
en zorg via internet.” Op korte termijn ziet
hij met name kansen voor preventie. “Ehealth is een middel om mensen uit de
psychiatrie te houden. Met sommige
problemen loop je nou eenmaal niet te
koop. Via internet kan iemand op een
veilige, anonieme manier om hulp vragen. Dit digitale middel biedt uitstekende
mogelijkheden voor cognitieve gedragstherapieën. En de wetenschappelijke
resultaten zijn veelbelovend.” Het
Centrum voor Psychisch Herstel (CPH) is
onderdeel van de GGZ Oost Brabant. Het
CPH biedt cliënten met psychische
problemen de mogelijkheid om in korte
tijd tot rust te komen en te herstellen,
zowel geestelijk als lichamelijk.
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Bericht van:
maken, kleding maken, bolderkar
versieren, spandoeken maken, of ? ja,
dat houden we nog ff geheim! De groep
die er het mooiste uit ziet mag ook iets
heel speciaals gaan doen! Dus zorg er
allemaal voor dat je er op donderdag op
je knapst op staat want als jullie hele
groep er het mooiste uit ziet, zullen jullie
de hele dag in het middelpunt staan!
Spreek dus met iedereen uit je groepje af
dat je er heel zonnig bij loopt donderdag!
Jullie worden uitverkoren door een
ludieke jury om het een en ander heel
groots aan te gaan pakken.
Om 14.30 kan het zomercarnaval echt
beginnen! We gaan met zijn allen in een
optocht door Aarle-Rixtel lopen. Het is
natuurlijk fantastisch als we veel publiek
langs de route hebben staan die ons in
passende kleding toejuichen! De route is
Bosscheweg, Janssenstraat, Dorpsstraat. Hier stoppen we rond 15.00 bij de
Rabobank voor een korte stop. Hier
krijgen we allemaal een feestelijke
verrassing omdat het nieuwe filliaal van
de Rabobank geopend wordt. Hier
verwachten we ook veel publiek! Na een
korte stop vervolgen wij onze route weer.
Heindertweg,Pfaffstraat, Wilhelminalaan,
Dorpsstraat,
Mariastraat,
Merelstraat.
Als we terug komen krijgen we van onze
eigen keukenprinsesjes iets heel erg
lekkers te eten! En ik mag vast verklappen dat het dit jaar GEEN friet is!
Tijdens het eten is er nog een heleboel
vermaak. Limbodansen, een fantastisch
optreden van Velvet Rouge en een MEGA
springkussen dat we dit jaar hebben
kunnen realiseren namens Rabobank
Laarbeek.
Om 17.30 is er nog een prijsuitreiking!
Belkum Bikes uit Beek en Donk heeft dit
jaar 2 fietsen ter beschikking gesteld die
wij mogen gaan verloten! Dus ik hoop dat
je het LUCKY-LOTJE hebt dit jaar, want
dan mag je een mooie spliksplinter
nieuwe fiets mee naar huis nemen!

JEUGD3DAAGSE
2008!
ZOMERCARNAVAL!
Het is nu eindelijk bijna zover dat het
feest weer kan beginnen! Ik zal vast een
klein beetje verklappen wat we dit jaar
allemaal gaan doen! We hebben dit jaar
een thema gekozen en daar past alleen
mooi weer bij, dus het gaat zeker weten
NIET regenen op deze dagen! Het thema
voor dit jaar is ZOMERCARNAVAL!
Op dinsdag 12 augustus gaan we
iedereen een nieuw dansje leren. Daarna
gaan we traditie getrouw natuurlijk weer
hutten bouwen, vlaggen schilderen,
kleding en sieraden maken. ’S Middags
gaan we weer leuke spelletjes doen, dus
als het mooi weer is mag je je zwembroek of je bikini niet vergeten!
Om 19.00 vertrekt de grote jeugd (van 8
t/m 12 jaar) op de fiets naar de kamplokatie. We blijven de hele avond op het
kampterrein zodat niemand nachtmerries
hoeft te krijgen van een enge spooktocht.
Op het kamp gaan we karaoke, disco,
spijkerslaan en nog meer leuke dingen
doen. Natuurlijk is er ook dit jaar weer
een kampvuur waar we gezellig bij gaan
zitten en mooie liedjes gaan zingen.
Op woensdag 13 augustus gaan we
met zijn allen naar de bossen. De grote
jeugd op de fiets en de kleine jeugd met
de taxi of de bus. Hier worden allerlei
spelletjes gedaan met als hoogtepunt
natuurlijk ons bekende spel Kwalleballen! Veel uitleg heeft dit spel niet
nodig, maar ik kan je wel aanraden dat je
je netjes moet gedragen…..Om 16.00 is
iedereen weer lekker zwart terug bij de
Dreef.
Op donderdag 14 augustus gaat er
weer iets leuks gebeuren! Alle groepen
krijgen een eigen opdracht. Dat kan
varieren tussen muziek instrumenten
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Om 18.00 doen we voor de laatste keer
ons dansje en dan roepen we heel hard
TOT VOLGEND JAAR!
Nou hebben jullie vast een beetje een
indruk wat we allemaal voor jullie in petto
hebben op 12, 13 en 14 augustus!
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in
als wij! We willen ook iedereen die ons in
welk opzicht dan ook steunt alvast
hartelijk bedanken! Daarbij in het bijzonder alle hulp die we dit jaar weer
hebben gekregen! We hebben namelijk
nog nooit zoveel hulp gehad als dit jaar!

Fantastisch!
Hebben jullie trouwens al eens op onze
website gekeken? Hierop staan alle foto’s
van de organisatie en een heleboel foto’s
van vorig jaar. We vinden het ook heel erg
leuk als je een reactie in ons gastenboek
zet. Kijk maar eens snel op
www.jeugd3daagse.nl
Carnaval is altijd in februari, zomercarnaval is bij ons op 12, 13 en 14
augustus!
Hans, Elke, Kees Petra, Trudy, Nadine,
Patrick, Margo, Stephan, Christel, Anita,
Jos, Karin, Rudy, Corrie, Elly en Angela.
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Gebruiksregels
milieustraat
LIESHOUT - Op de milieustraat aan de
Stater in Lieshout kunnen inwoners van
Laarbeek hun afvalstoffen brengen. Soms
hebben afvalstoffen een restwaarde. Ook
zien bezoekers wel eens spullen liggen
die ze nog goed bruikbaar vinden en die
ze graag willen hebben. Bezoekers willen
die spullen, gevraagd of ongevraagd,
meenemen.
Omdat het hier spullen zijn die eigendom
zijn van de gemeente is het uitdrukkelijk
en zonder uitzondering verboden om
goederen van de milieustraat mee te
nemen. Recentelijk zijn er wat ervaringen
geweest waardoor de exploitant van de
milieustraat, Sita, maatregelen heeft
moeten nemen. Zo heeft Sita onder
andere een bewakingscamera op de
milieustraat geplaatst. Helaas een
noodzakelijke maatregel.

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.
Dovens Meubelen. Alles maar dan ook
alles wat betreft meubelen voor
Woonkamer-, Slaapkamer en keuken,
tafels en stoelen. Senioren opgelet: grote
keuze. Kerkeind 38 Milheeze. 0492341553.
Dovens Woninginrichter. Gordijnen –
Vitrage – Vloerbedekking – Novilon –
Laminaat. Wij meten, maken, hangen en
leggen. (Vakkundig) 0492-341553.
Dovens Eigen Meubelmakerij. Met
betaalbare kwaliteits meubelen in diverse
houtsoorten en kleuren, eigen ontwerpen.
Wij maken met u samen uw eigen model
meubelen. Binnenveld 1 Milheeze. 0492344817.

www.gemeenschapsblad.nl
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TOELICHTING TOUR DE FRANCE-SPEL
T.S.C. AAN DE WIELEN 2008 van 5 t/m 27 juli
HOE WERKT HET ?
Op het deelnameformulier vult men de namen in van 15 renners+3 reserves, als het
kan met de rugnummers. De reserve renners worden alleen in uw ploeg opgenomen
wanneer een andere renner niet aan de Tour deelneemt. De reserve renner vervangt
dus geen renner die uitvalt.
Met de 15 renners die je invult op het deelnameformulier speel je het hele Tour de
France-spel. Daarnaast moet je de winnaar van de Tour, het puntenklassement en het
bergklassement invullen.
De puntentelling is als volgt; per etappe worden punten toegekend aan de eerste tien
van de daguitslag. Staat de etappewinnaar op jouw deelnamelijst 10 punten, nummer
twee 9 pnt., nummer drie 8 pnt. enz. Staan alle tien de renners op je lijst, dan kun je
per dag maximaal 55 pnt. verdienen.
Eindklassement: komt een van je 15 renners voor bij de eerste 10 renners van het
eindklassement, dan krijgt men 25 punten extra. Hier kun je dus maximaal 250 punten
scoren.
Voor het goed voorspellen van de Tourwinnaar ontvang je 50 pnt. extra en voor het goed
voorspellen van de winnaar van het punten- en bergklassement ontvang je nog eens 30
pnt. extra per goede voorspelling.
HOE DOE IK MEE ?
Vul het formulier in en lever dat in voor 5 juli om 18.00 uur. ( De eerste etappe telt dus
niet mee !!!!)
Extra formulieren kunt u telefonisch aanvragen bij onderstaande personen of vinden
onder:www.aandewielen.nl en dan aanklikken nieuws.
Mensen uit Aarle-Rixtel die willen dat het formulier opgehaald wordt, kunnen bellen
naar onderstaande adressen.
DEELNAME kost slechts • 5,00 per ingeleverd formulier.
De DAGPRIJS bedraagt • 5,00 en bij gelijk eindigen wordt er die dag geloot.
10% van het aantal deelnemers komt in aanmerking voor de eindprijzen.
Ongeveer 70% van de inleg wordt aan prijzen uitgekeerd.
Degenen die hun formulier per telefoon of mail inleveren kunnen het inleggeld
overboeken op de rekening van Aan de Wielen 1014.01.833.
Gewonnen prijzen worden z.s.m. na het einde van de Tour op uw rekening
overgemaakt, dus vergeet niet uw bank- of girorekening te vermelden.
WAAR INLEVEREN ?
Per mail naar: rdaniels@hetnet.nl of telefonisch of schriftelijk naar :
28
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Rini Daniëls, Terlingenplein 16, 5735 BS Aarle-Rixtel, tel. 0492-382340
Jef van Dijk, Kempenstraat 23, 5735 KD Aarle-Rixtel, tel. 0492-382466
Johanna Gijsbers-Wich, Terlingenplein 19, 5735 BS Aarle-Rixtel, tel. 0492-382265
De actuele klassementen hangen dagelijks bij de Rabobank te Aarle-Rixtel en zijn te
bekijken op www.aandewielen.nl. Ook publiceert Radio Kontakt in Laarbeek dagelijks
de uitslagen bij de sportactualiteiten !!!

DEELNEMERSLIJST VAN:

Naam:.....................................................

Telefoon:.........................................

Adres:............................................

Bank of girorekening:............................

Renners+ rugnummers (indien bekend)

1.

.......................................................... Reserve: 1..............................

2.............................................................

2..............................

3..............................................................

3..............................

4.

..........................................................

5 ..............................................................Tourwinnaar:...................................
6.

..........................................................

7.

..........................................................Puntenklassement:.........................

8.

..........................................................

9..............................................................Bergklassement:.............................
10............................................................
11.............................................................
12............................................................
13............................................................
14.............................................................
15.............................................................
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het functioneren in de maatschappij sterk
vermindert. Het MS Fonds helpt MS
patiënten met coaching en voorlichting en
financiert wetenschappelijk onderzoek.
Het
MS
Fonds
zoekt
nieuwe
collectanten voor de Nationale MS
Collecteweek in november. “Kom ook in
beweging voor de MS patiënten! Beweeg
voor de MS patiënten die door hun ziekte
soms noodgedwongen moeten stoppen
met bewegen! Door te collecteren, al is
het maar twee uurtjes, kunnen we al
zoveel meer patiënten helpen”, aldus
Pamela Zaat, landelijk coördinator van
het Nationaal MS Fonds.
Wilt u zich opgeven als collectant in uw
woonplaats of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Pamela Zaat
via (010) 591 98 39 of surf naar
www.nationaalmsfonds.nl

ROEFELDAG
Op zaterdag 14 juni hebben we de 12e
Laarbeekse roefeldag gehad. Deze dag
was weer een groot succes, dit jaar
hadden we maar liefst 66 bedrijven die
voor 317 kinderen en 86 begeleiders de
deuren open hebben gezet om ze gezellig te laten snuffelen.
Wij willen dan ook alle bedrijven,
sponsors, begeleiders, vrijwilligers, en
alle kinderen hartelijk danken voor deze
succes volle dag.
Roefel ook eens naar onze website voor
leuke foto‘s www.roefelen.nl
Graag zien we jullie volgend jaar terug op
zaterdag 13 juni 2009,
Roefelcomitè Aarle-Rixtel.

Harmonie
De Goede Hoop
‘Kom in beweging
voor Multiple Sclerose!’

Zomerconcert

‘Kom in beweging voor Multiple Sclerose!’
Met deze slogan vraagt het MS Fonds
aandacht voor de ruim 16.000 MS
patiënten in Nederland. Iedereen met
twee uurtjes tijd over kan al helpen, door
collectant te worden!
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het is de meest invaliderende
aandoening onder jonge mensen. Ook
kinderen kunnen MS krijgen. Het aantal
MS patiënten groeit elk jaar, omdat er
nog geen medicijn voor de ziekte
gevonden is. Pamela Zaat, landelijk
coördinator MS Fonds: “Omdat MS in
vele soorten en maten voorkomt en MS
niet altijd heel zichtbaar is voor de
buitenwereld, is er soms veel onbegrip
voor MS patiënten. Wat we wel weten is
dat de ziekte het bewegen en daardoor

Harmonie De Goede Hoop zal op dinsdag
1 juli het seizoen muzikaal afsluiten en
de vakantieperiode inluiden met een
populair zomerconcert. Dit wordt
gehouden op het kerkplein. Tijdens het
concert zal de Dorpsstraat vanaf de
Heindertweg tot de Kerkstraat afgesloten
zijn, zodat u rustig en ontspannen kunt
genieten van een gevarieerd programma,
gespeeld door de verschillende orkesten
van de harmonie. Het terras van café De
Lantaarn zal enigszins uitgebreid worden,
zodat u hiervan tijdens het beluisteren
van de muziek gebruik kunt maken indien
u dit wenst. Mocht het onverhoopt slecht
weer zijn, dan wordt het concert
gehouden in zaal De Lantaarn. Uiteraard
ben u daar dan ook van harte welkom.
Het zomerconcert begint om 19.30 uur.
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tegenwoordig nog een minisoort rond te
zweven, de knutte.. Zie je niet, hoor je
niet, maar wel jeuken de andere dag.
Muggen op de slaapkamer is nog erger,
nie mugge ook, zei iemand. Weet je wat
nog erger is.. motte.
Mijn kiwibloesem is de afgelopen rijkelijk
bezocht door hommels en, zij het in veel
mindere mate, wat bijen. Gelukkig maar
want ik las vorige week in de krant dat de
imkers in Nederland alarm hebben geslagen vanwege de massale sterfte van
hun bijenvolkeren, de zogenaamde
verdwijnziekte. Er speelt zich toch wat
verborgen dierenleed af, de ene week de
vlinders, dan weer de bijen. Voor de
nieuwe oogst kiwi´s ben ik ze in ieder
geval dankbaar .Mogelijk dierenleed ook
op den Hiekant waar het dierenhuis moet
verdwijnen van de gemeente, provincie en
rechter. Aarle op tv en in de landelijke
dagbladen. Had dan ook eerst een
vergunning aangevraagd voor je zoiets
begint, was mijn eerste gedachte, dat
bespaart een hoop gedoe. Natuurlijk kun
je die honden en katten niet zomaar van
de aardbodem laten verdwijnen. Ik vind
het een goed idee van de gemeente om
een nieuwe lokatie te zoeken waar deze
beestjes hun laatste dagen kunnen
slijten.
Even kijken of ik voor de vakantietijd de
noodklok nog moeten luiden over onverkwikkelijke zaken in het Laarbeekse. De
oranje brug is rood en daar kan ik mee
leven. Het pontje was bijna een
toeristische attractie aan het worden,
jammer dat het weg is, of zouden we er
toch een blijvend kunnen situeren,
bijvoorbeeld over de Zuidwillemsvaart.
Dan kunnen we aan de andere kant van
het kanaal gewoon verder. Al was het
alleen maar in de zomermaanden.
Ik schrok van een zwetende ambtenaar in
de tuin van het protestantse kerkje. Ge
weet wel, hij met die hoge fiets. Even
dacht ik dat hij brandnetelsoep ging
koken thuis, maar het kerkje schijnt weer

De Meikever
In een normale zomer worden we zeker
getrakteerd op een aantal zwoele
zomeravonden en dan krijg je de kans te
genieten van het avond- of nachtleven in
je tuin en dan kan soms heel verrassend
zijn. Een enkele keer zal er een pinegel
op bezoek komen, motten en nachtvlinders zijn normale bezoekers, zeker
als er geurende planten of stoffen zijn.
Diverse soorten vleermuizen met hun
insectenradar maken hun rondjes alweer.
Ik vraag me steeds af waar ze wonen.
Veel mensen blijven het griezels vinden,
gedachten over spookkastelen, bloedzuigers en Dracula. Ik heb ze jaren
geleden bewonderd in de bunker van de
natuurtuin in Handel en op een lokatie
aan de Stippelberg. Prachtig om te zien,
maar het blijven griezels. Een kennis van
mij alarmeerde mij een paar jaar geleden
toen er, na terugkomst van vakantie, in
zijn huis aan de Spechtstraat wat vreemde dingen tegen het behang plakten. Het
bleken jonge vleermuizen te zijn, helaas
niet meer levend, maar finaal uitgedroogd. We hebben nooit ontdekt hoe ze
binnen zijn gekomen maar dochterlief
had wel ramen open gehad om te
luchten. Afgelopen week had ik bezoek
van een echte miereneter, nee niet het
afrikaanse exemplaar. In het schijnsel
van de tuinverlichting zag ik een vette
bruine pad op het terras zitten. Natuurlijk
bestudeer je die evenen wat bleek. Hij
deed zich tegoed aan de talloze mieren
die daar rondkrioelden. Steeds ging zijn
tongetje bliksemsnel op en neer en weg
was de mier. Van mij mag hij elke avond
terugkomen. Ze ondergraven toch mijn
stoeptegels maar. Waar ik ook een
gloeiende hekel aan heb zijn de muggen
die onvermijdelijk bij ons klimaat horen.
Ze bederven de sfeervolle avonden zeker
als je er allergisch voor bent. Er schijnt
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in volle glorie hersteld te worden, vandaar
de opruimaktie in de tuin. Ik zei de vorige
week toch dat onze gemeenschap zuinig
moet zij op al die schatten uit het verleden. Toevallig bladerde ik van de week
weer even door het boek ‘ Het skonste
van laarbeek‘ Ik heb het vorige keer niet
gezien maar een minpüntje. Ons hagelkruis staat er voortreffelijk in afgebeeld,
echter midden in het onkruid. Oei, oei,
een oude foto zeker. We hadden toch
beterschap beloofd. Trouwens Hij op de
Helmondseweg hangt er nog steeds
troosteloos bij, beloofd is beloofd of is
deze zomer de spreuk ‘Mensch redt Uw
ziel‘ weer fatsoenlijk te lezen. Met een
beetje goede wil moet dat toch te doen
zijn. We blijven het volgen.
Ik sluit af met een andere spreuk, eentje
van de goede oude Conrad Adenauer. We
leven allemaal onder dezelfde hemel,
maar velen hebben een andere horizon.
Denk daar maar eens over na de
komende vakantietijd. Kijk vooral naar de
nieuwe horizon, veel plezier.
De meikever.

aan het wegdek van de brug tot en met
de kruising Lieshoutseweg / Oranjelaan.
Door dit stuk weg gelijk aan te pakken
met het herstelwerk aan de brug heeft u
maar één keer last van een wegafsluiting.
Omleiding
De aannemer van de provincie start op
maandag 7 juli met de middengeleiders.
Op maandag 14 en dinsdag 15 juli wordt
verkeer dat vanuit Lieshout naar Beek en
Donk
moet,
omgeleid
via
de
Orchideestraat, de Dr. Timmerslaan, het
Heuvelplein naar de Koppelstraat. De
kruising Lieshoutseweg / Oranjelaan is
dan namelijk deels afgesloten. Vanuit
Lieshout is het wel mogelijk om rechtsaf
richting Oranjelaan te gaan.

Andersom is het vanaf de Oranjelaan ook
mogelijk om richting Lieshout te gaan. Als
u naar Beek en Donk wil, kunt u via de
omleidingsroute gaan.
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Verloren
Op vrijdag 20 juni ben ik in Aarle-Rixtel of
omgeving sleutels verloren, als er iemand
is die deze sleutels gevonden heeft bel
dan even tel.nr. 06-24805804 B.v.d.

Brug Oranjelaan
klaar, Beekse brug afgesloten

Het volgende
Gemeenschapsblad
verschijnt op
18 augustus

Bruggen in onderhoud
De brug over het Wilhelminakanaal (bij
Restaurant De Hommel) is na twee
weken afgesloten te zijn, afgelopen week
weer geopend. Nu is de beurt aan de
Beekse brug, ook deze wordt door
Rijkswaterstaat afgesloten voor herstel
werkzaamheden. Op vrijdag 4 juli wordt
de brug om 16.00 uur afgesloten en hij
zal in onderhoud zijn tot en met maandag
21 juli om 6.00 uur. De Provincie NoordBrabant heeft het afsluiten van deze brug
aangegrepen om in dezelfde periode
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren

Berichten en aktiviteiten die in de
vakantie periode vallen zullen op onze
internet pagina geplaatst worden

www.gemeenschapsblad.nl
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Ouders en begeleiders krijgen
petje af van Tafeltennisclub
Afgelopen zaterdag , 14 juni 2008, werd
in Aarle-Rixtel de jaarlijkse roefeldag
gehouden. Een zestigtal kinderen
bezocht tussen half 9 en half 3 de hal
om eens te kijken wat tafeltennis nu echt
inhoudt. Niet alleen met vakantie eens
een balletje slaan maar ook het gaan
beheersen van technieken en het daarbij
behorende trainen. Oefenen totdat de
slag vanzelf gaat. Ze hebben mogen
proeven. In groepjes van 4 maar ook in
een tweetal groepen van 15 werden de
kinderen in de geheimen van het aloude
pingpong (een term die door tafeltennissers alleen gebruikt wordt voor de
leken in het spel) ingewijd. Iedereen was
enthousiast en ook de ouders en begeleiders mochten een balletje meeslaan.
Attc’77 was aangenaam verrast door de
grote inzet en fijne begeleiding van de
ouders/begeleiders. Zo werd het voor
iedereen, ook voor de trainers en
jeugdleden van de club, een fijne dag.
Helaas werd niet aan iedereen een
informatieboekje uitgereikt. Degene die er
nog behoefte aan heeft kan contact
opnemen met de tafeltennishal op
telefoonnummer 0492-382255 of kijk op
onze website www.nttb.nl/attc77
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De afgelopen jaren hebben wij zoveel
positieve ervaringen opgedaan met het
fietsen in de vakantieperiode, dat wij daar
in 2008 mee doorgaan.
Wij proberen daarmee ook vakantiegasten te trekken en hun te laten zien in
wat voor prachtig gebied wij wonen. In juli
en augustus bieden wij voor elk wat wils:
Op dinsdag zijn er tochten van 30 en 45
km., start om 19.00 uur.
Op woensdagmiddag is er een rit van 80
km. om 13.30 uur.
Op donderdagavond rijden we om 19.00
uur weg voor zo’n 50 km.
Op zondagmorgen om 08.00 uur is er
meestal keuze uit 80 of 100 km.
Uitgebreide info is te vinden op
www.aandewielen.nl of op te vragen bij
onze secretaresse Johanna Gijsbers tel.
382265.
Wij wensen iedereen een hele fijne
vakantie en kom gezond weer thuis.
afd. publ.
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Oppas
Wij zijn op zoek naar een oppas voor
onze zoon die elf maanden oud is. het
zijn voor de dagen dinsdag woensdag en
vrijdag. Het zijn flexibele tijden tussen
7.30 en 17.00. Ongeveer 25 uur in de
maand als u intresse heeft kunt u altijd
bellen 0492465982.
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Cliënten De Zorgboog op privé- en
tweepersoonskamers

“Plan alleen eenpersoonskamers
in 2010 absoluut niet haalbaar”
Staatsecretaris Bussemaker kondigde
deze week aan alle meerpersoonskamers in verpleeghuizen om te willen
bouwen tot privékamers. Binnen de
verpleeghuizen van De Zorgboog (Bakel)
zijn sinds 2002 alleen nog maar privé- en
tweepersoonskamers te vinden. De
organisatie maakte al begin jaren
negentig op eigen initiatief de keus alle
meerpersoonskamers in haar verpleeghuizen om te bouwen. De Zorgboog is
sceptisch over de plannen van het
kabinet. “Het is volksverlakkerij om
(potentiële) bewoners van verpleeghuizen
met ingang van 2011 een privékamer toe
te zeggen. Die plannen zijn gewoonweg
niet haalbaar”, aldus verpleeghuisarts
Hans van de Bosch, lid van de Raad van
Bestuur van De Zorgboog.
Irreëel
De Zorgboog noemt de plannen van

36

staatssecretaris Bussemaker volstrekt
irreëel. “Uiteraard is het toe te juichen dat
de staatssecretaris af wil van de
meerpersoonskamers en dat zij daarvoor
geld beschikbaar stelt”, zegt Hans van de
Bosch. “Het is echter niet alleen een
kwestie van geld. Zorginstellingen hebben
toestemming nodig voor vergunningen,
bouwplannen moeten worden goedgekeurd, bewoners moeten tijdelijk elders
worden gehuisvest. Je bent zo drie jaar
verder.”
Volksverlakkerij
“Het bouwcollege zorginstellingen neemt
aanvragen voor renovatie van verouderde
verpleeghuizen niet eens in behandeling
als een instelling niet kan garanderen dat
het gebouw nog dertig jaar blijft bestaan.
Hoe kan het kabinet dan garanderen dat
er met ingang van 2011 alleen nog maar
privékamers zijn in verpleeghuizen. Ik kan
niet anders dan het bestempelen als puur
volksverlakkerij”, stelt Hans van de
Bosch. “Uiteraard zijn wij blij met alle
aandacht voor de bestaande problematiek binnen verpleeghuizen, maar
voorgestelde plannen moeten wel
haalbaar zijn.”
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- Dat hij het feestende ASV 33 voorrang
gaf;
- Dat hij daarom zijn vijftig jaar priesterschap later vierde;
- Dat drie levensgrote olifanten intrek
nemen in Dierenrijk Nuenen.
- Dat het Ellerliek ziekenhuis een dialyse
afdeling start te Deurne;
- Dat de KBO het voorjaar schoon heeft
afgesloten;
- Dat de aanwezigen een mooie avond
voorgeschoteld kreeg;
- Dat de vakantie weer kan beginnen;
- Dat je niet naar het buitenland hoeft te
gaan, als het weer zo blijft;
- Dat er genoeg rekreatie mogelijkheden
zijn in ons eigen Brabant;
- Dat Aarle haar gastvrijheid graag
aanbiedt;
- Dat het haventje al heel wat drukte
heeft verwerkt;
- Dat Croy er weer prachtig bij ligt;
- Dat het goed toeven is op De Heikant;
- Dat de fietsers en wandelaars gebruik
kunnen maken van mooie landelijke
wegen;
- Dat de horeca haar deuren wijd heeft
openstaan voor hen die daarvan op
gepaste wijze gebruik van willen maken;
- Dat we weer regelmatig transferperikelen lezen;
- Dat PSV moet vrezen dat zij Gomes
zien vertrekken;
- Dat zijn e.v. opvolger uit het Zweeds
team komt;
- Dat ik daar niet zo gecharmeerd van
ben geraakt;
- Dat er nogal wat te doen is omtrent de
huisvesting van zieke dieren;
- Dat er hopelijk voor alle partijen een
bevredigende oplossing komt;
- Dat er nog steeds bijdrage voor het
Gemeenschapsblad binnen komen;
- Dat de redactie en alle medewerkers U
daar zeer erkentelijk voor zijn;
- Dat zij met veel ijver en plezier hun
werkzaamheden blijven invullen;

- Dat de grote vakantie er met rasse
schreden aankomt;
- Dat de examen feesten weer volop
draaien;
- Dat er hier en daar lokaal wat klachten
binnenkomen;
- Dat eenieder het feest gegund wordt;
- Dat men zich echter wel aan bepaalde
normen en waarde dient te houden;
- Dat de Oranje euforie en gekte helemaal verdwenen is;
- Dat sommigen zodanig teleurgesteld
zijn en de boel de boel laten;
- Dat het Oranje nog op diverse plaatsen
triestig wappert;
- Dat de Oranjelaan brug weer open is;
- Dat sommigen het jammer vinden dat
het pontje verdwenen is;
- Dat de Dorpsstraat bewoners hopen dat
de verkeersluwte weer de overhand krijgt;
- Dat het de afgelopen weken levensgevaarlijk was op de Dorpsstraat;
- Dat nu de Beekse brug onder handen
wordt genomen;
- Dat Beek en Donk nu de verkeersoverlast onder ogen krijgt;
- Dat het uitkijken geblazen wordt in
Beek en Donk!!!;
- Dat het verkeer toch de kortste weg blijft
zoeken (en vinden);
- Dat Laarbeek een jeugdbrandweer gaat
krijgen;
- Dat wij daar nog veel van te horen
krijgen;
- Dat volgens Mundus Tilman het niet
altijd ja en amen is;
- Dat zijn favoriete plekje te vinden is
onder de preekstoel in de Aarlese kerk;
- Dat hij van mening is dat het priesterschap een roeping is;
- Maar dat hij nog nooit een stem uit de
hemel heeft gehoord;
- En dat de pastoor ook maar een mens
is;
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Zomer voordeel bij
Drogisterij Raijmakers
Mooi en gezond haar
Je haar heeft het zwaar te verduren tijdens de
zomermaanden. Het wordt droger, verliest haar
natuurlijke glans, de punten kunnen gaan splijten
of in het ergste geval kan het zelfs uitvallen.
Haar Balans herstelt je haar
Bloem heeft een uitgebreide
multivitamine ontwikkeld om je
haar tijdens de zomer sterk,
glanzend en gezond te houden.
De nadruk van de samenstelling
van Haar Balans ligt vooral op
het herstellen van de kwaliteit
van dof, beschadigd haar.
Bovendienstimuleert het de
haargroei. Haar Balans maakt je
haar weer vol, glanzend én in
goede conditie!
120 tabl.

17,95

KORTING

⁹⁵ 2

00

Q Houdt het
haar in goede
conditie
Q Bevordert de
haargroei
Q Voedt de
haarwortels
van binnenuit
Q Voor een
gezonde
haargroei
60 tabl.

9,95

KORTING

⁵⁰ 145

Topformule van Bloem voor de spieren
LRS Spiergelei is al vele jaren een topformule van Bloem voor de verzorging
van stijve, vermoeide en gevoelige spieren. Dit krachtige verzorgingsmiddel
kun je overal op de huid aanbrengen om de spieren soepel te maken.
Stijve, vermoeide en gevoelige spieren
LRS Spiergelei bevat een uitgebreide selectie aan
plantenextracten die helpen bij alledaagse
ongemakken en na het sporten. De kruidenemulsie dat bestaat uit Smeerwortel, Toverhazelaar,
Gifsumak en Moerasrozemarijn zorgt
uitstekend voor vermoeide, stijve en
gevoelige spieren.

Q Bij stijve, stramme
en vermoeide
spieren
Q Bij vastzittende
spieren
Q Bij ochtendstijfheid
Q Bij stijve spieren na
het sporten

150 ml

9,95

KORTING

⁹⁵ 200

Drogisterij Raijmakers
Dorpstraat 26, Aarle Rixtel
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www.bloem.net
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in een drietal bedrijfsauto’s. Uit de auto’s
werden de airbags weggenomen.
Op maandag 16 juni werd er in een
woning aan de Oliemolen een kluisje
opgebroken. Onbekend is hoe de dader
de woning is binnengekomen. Er werd
een hoeveelheid sieraden weggenomen.
De zaak is in onderzoek.
Tenslotte kan er nog melding worden
gemaakt van een uit de hand gelopen
familieruzie in de Meierijstraat in de nacht
van zaterdag 14 op zondag 15 juni. Een
vader en zoon zijn met elkaar op de vuist
gegaan en takelden elkaar flink toe. Door
de politie werden beiden aangehouden en
voor behandeling van de verwonding naar
het Elkerliek gebracht. Ook een vrouwelijk familielid, die zich met de affaire
bemoeide, werd ingerekend. Enkele uren
later is het trio, na verhoor weer in vrijheid
gesteld.
Voor de mensen die op vakantie gaan,
die wens ik een goede reis en een fijne
vakantie. Bedenk dat we vanuit de politie
een oogje in het zeil kunnen houden bij
uw woning. Wel even melden aan het
politiebureau. Voor de mensen die (nog)
niet gaan zou ik willen zeggen; Aarle is
ook prachtig, vooral als we een beetje
vriendelijk voor elkaar zijn.
Vriendelijke groeten,
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Gelukkig kan ik melden dat de brug over
het Wilhelminakanaal, bij de Oranjelaan,
op zijn plaats terug is en volgens
planning weer op tijd in gebruik genomen
kon worden. Ik heb in het verleden regelmatig gemerkt dat er veel gemopperd
werd door mensen die weer eens voor de
brug moest wachten, maar de ellende van
géén brug is vele malen groter. We zullen
maar zeggen dat vanaf nu het ‘ bruggemopper’ weer terug kan naar het
normale niveau. Ook jammer voor alle
mensen die in de afgelopen periode
gezellig met het pontje konden gaan.
Ook dat is nu weer verleden tijd.
Ik kan overigens nog wel melden dat er
één persoon was die echt hard
gemopperd heeft over het ontbreken van
de brug. Op 11 juni werd een collega van
mij namelijk aangesproken door een man
uit Slowakije. Wat was het geval;
vanwege de omleiding was de man de
weg kwijt geraakt. Hij besloot zijn auto
aan de kant te zetten en te voet op zoek
te gaan naar iemand die hem een uitweg
uit het doolhof van omleidingen kon
wijzen. Op een zeker moment had hij die
‘ wegwijzer ‘ gevonden, echter..... nu kon
hij de weg naar zijn auto niet meer
terugvinden. Na lang zoeken werd zijn
auto teruggevonden en kon hij zijn weg
vervolgen. Of deze man nog snel in
Aarle-Rixtel zal terugkomen is maar de
vraag.
Misschien heeft het ontbreken van de
brug er ook voor gezorgd dat het op
crimineel gebied opmerkelijk rustig was
in de afgelopen weken. Op dit gebied
hebben we (slechts) twee meldingen
binnengekregen. Overigens naar mijn
overtuiging toch nog twee te veel. Het
waren de volgende;
Op woensdag 11 juni werd namelijk bij
een bedrijf aan de Kanaaldijk ingebroken

Zomer vakantie
Keurslager M. Swinkels.
Wij zijn met vakantie van maandag
21 juli t / m zaterdag 9 augustus
2008. Ook met kermismaandag en
dinsdag 25 en 26 augustus 2008
zijn wij gesloten. Wij wensen
iedereen een fijne vakantie.

www.gemeenschapsblad.nl
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do :13.30-18.00 uur
Vrij
: 13.30-21.00 uur
za
:09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Vraag naar onze aanbiedingen!
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oorzaak tot de verdere binding van Aarle
en Rixtel. In 1848 komt dan de nieuwe
kerk als hart van de tweevoudige gemeente. Het dorp groeit in de richting van
kanaal en rijksweg en als tenslotte de
beide voormalige kerkjes verdwenen zijn,
wijst vrijwel niets meer op de oude
kernen. De heer van Roy heeft talrijke
belangwekkende bijzonderheden. Zo
vertelt hij dat de oude kapel tot 1858
heeft dienst gedaan als gemeentehuis en
verder onthult hij dat de klokken in de
kerk niet van de pastoor, maar van de
gemeente zijn. Zo kan het dus gebeuren
dat men luidt bij een protestantse
uitvaart, want de klokken zijn dan niet
werkzaam voor de kerk, maar voor de
gemeente. Aarle-Rixtel heeft haar
zelfstandigheid al 30 jaar met kracht
verdedigd. Het naburige Helmond heeft al
meermalen pogingen gedaan het
grondgebied van dit dorp in te lijven, maar
mannen als de heer van Roy staan dan
onvervaard in de vuurlinie, zoals onze
gastheer letterlijk zegt. Aarle-Rixtel heeft
oude papieren. Op het gemeentehuis
kan men u een acte laten zien van
Hertog Jan van Brabant en door het land
gaat de legende van de duivel die in alle
Brabantse dorpen een kasteel strooide
uit een zak vol burchten. Het overblijfsel
stortte hij in Aarle/Rixtel en daardoor
lagen hier zeven heerlijkheden met elk
een eigen kasteel. Verschillende van
deze versterkingen brengt de secretaris
nog terug+ kasteel Croy, het huis van
Strijp, Het Guldenhuis, het slot over het
kanaal, de Witte Poort ofwel Neerhuizing. Zo verschaft de heer van Roy
ons kwistig alle historische bijzonderheden over zijn gemeente en wij hopen
binnenkort nog eens bij hem te worden
ontvangen, want met deze enkele bladzijden over Aarle/Rixtel doen wij nog
velen tekort. Zo doolden wij met Piet van
Dijk door de oude Neerhuizing. Wij
komen daar weldra op terug en wij
volstaan deze maal met een foto van dit

Waar Aarle en waar Rixtel.
En terwijl wij het dorp inrijden, worden wij
meteen en hevig gekweld door de vraag,
waar nu wel Aarle ligt en waar precies
Rixtel te vinden is. Wij willen dat meteen
weten en wij stappen af bij het gemeentehuis om navraag te doen bij de secretaris.
De heer van Roy is zo bereidwillig om een
onaangediende bezoeker in het werkvertrek te ontvangen. Wij zitten tegenover
een man die zijn gemeente met vuur
bemint en die zijn kennis van Aarle en
Rixtel menigmaal op bevattelijk en leerzame wijze op schrift gesteld heeft. Tien
minuten werden er wel dertig, want het is
een genoegen met deze man te spreken
en al vragend en pratend vervliegt de tijd.
De secretaris verlost ons al direct van de
kwellende vraag. Aarle lag vroeger in de
buurt van het Hagelkruis, in de omgeving
van de Hoge Akkers. Op deze plaats
stond ook de eigen kerk van de parochie
en de straatnaam Kerkstraat wijst er op,
dat in deze wijk vroeger een kerk gestaan
heeft. Rixtel lag in de richting van Helmond, daar waar men thans bouwt aan
de uitbreiding, dat is dus op de Rixtelse
akkers. Als men bij het kruisbeeld staat
aan de wegsplitsing en dan kijkt in de
richting van de boerderij aan het kanaal,
heeft men zo ongeveer de plaats van de
vroegere kerk van de parochie Rixtel.
Voor de verbinding van de beide
buurtschappen heeft de secretaris zijn
eigen wel overwogen en scherpzinnige
verklaring. Na de vrede van Munster in
1648 was verdere openbare uitoefening
van het Rooms Katholieke geloof verboden. De gelovigen bouwden een
schuilkerk in de nabijheid van het huidige
parochiehuis. In deze schuur kwamen de
dorpelingen uit beide gehuchten tesamen
en hier heeft men waarschijnlijk de
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prachtige gebouw. Wij hebben ook nog
een onderhoud tegoed met de heer van
Gameren, de enthousiaste voorzitter
Heemkundige Kring. En zo zijn er nog
vele personen en gebouwen die wij een
volgende maal op deze pagina brengen.
Pastoor van den Berk. Maar wij gaan
niet terug voor wij aan pastoor van den
Berk gevraagd hebben of de bakkers van
de overkant het bij het rechte eind
hebben, als zij ons vertellen dat zij
werken in de vroegere pastorie van de
schuilkerk. Meneer pastoor denkt dat het
woord pastorie teveel gezegd is.
Waarschijnlijk hebben in dat oude huis
wel priesters overnacht, als zij heimelijk
door Brabant trokken, maar een pastorie
zoals wij die ons voorstellen, is het zeker
niet geweest. Van de pastorie zwenkt
ons gesprek zonder enige moeite af naar
het moderne leven en nu voelen wij
opeens hoe wij de gedachten horen van
een breeddenkende priester. Pastoor Van
den Berk ontvouwt zijn opvattingen over
de moderne zielszorg met heldere
zinnen. Hij toont u inzichten met klare
beelden en bevattelijke woorden. Uit zijn
stem spreekt de overtuigingskracht van
de oprechte mens, van de priester die
midden in het leven van zijn parochie
wenst te staan. Want deze pastoor laat
zijn mensen niet naar massale
vergaderingen komen. Hij belegt
bijeenkomsten van afzonderlijke buurten
en daar spreekt hij tot zijn mensen van
hart tot hart. Over alle noden van de
mannen en vrouwen uit de nieuwe tijd. Hij
vindt begrip, hij ontmoet genegenheid en
tussen pastoor en gelovigen ontstaat een
wisselwerking die tot gezamenlijke
krachtinspanning voert. Vroeger troonde
de priester ergens ver boven de gewone
mensen. Dit zegt ons pastoor Van den
Berk en het tekent de wil om midden
tussen het volk te komen staan. Om de
overgang van traditie naar sleur zonder al
te veel schokken te doen verlopen. Om de

mens te leren godsdienstig op eigen
benen te staan. Om hem wegwijs te
maken naar de kern van de zaak. De
laatste drie zinnen zijn letterlijke
aanhalingen van pastoor Van den Berk.
Wij schreven deze woorden nauwkeurig
neer en wij overwogen al schrijvend
hoezeer dit Brabant van aanschijn
verandert. Een termijn heeft deze pastoor
gesteld. Een tijdsbestek van vijftig jaar.
Dan zal de mensen voldoende geestelijke
overtuiging moeten zijn bijgebracht, op
straffe van toestanden, zoals wij die
vandaag zien in Spanje en Italië, in
Frankrijk en andere zuidelijke landen. Dit
was dan Aarle-Rixtel. Laten wij zeggen
een gedeelte. Ter kennismaking. Peter
Vink Helmondse Courant 7-9-1957.
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