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Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

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 9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. 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.

Parochie O
O...L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 23 augustus t/m vrijdag 29 augustus
Zaterdag 23 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders Vlamings- Klomp
Nol Roijackers
(par.)
Wim Thijssen
(verj./par.)
Bijzondere intentie vanwege een 40 jarig huwelijk
Tot welzijn van de parochie
Zondag 24 augustus – 21ste Zondag door het jaar – MIVA collecte
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
Martien Verbeeten
(verj.)
Jan Romme
Nellie Nissen – Kweens
(buurt)
Martien van Doren
(6e j.get.)
Maandag 25 augustus - Kermis
09.30 uur Kerk – Koningsmis Onze Lieve Vrouwe Gilde – Blauwe Schut
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Willem v. d. Nieuwenhof
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 26 augustus - Kermis
09.30 uur Kerk – Gildemis Gilde St. Margaretha – Rode Schut
Voor de overleden Gildebroeders van Gilde St. Margaretha
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 27 augustus
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
14.00 uur Kapel – Gouden Bruiloft
Jan en Bertha Lammers – Claes, Heindertweg 22.
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 28 augustus
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 29 augustus
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

Week van zaterdag 30 augustus t/m vrijdag 5 september
Zaterdag 30 augustus
11.30 uur Kerk – Huwelijk
Angela Verhoeven en Roy van de Kamp, Piushof 6.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Tonnie Driessen – Verleisdonk
Johan van Sleuwen
Gerard Wouters
Peter Bordat

(1e j.get.)
(par.)
(par.)
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Zondag 31 augustus– 22e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
Joke Smits
(buurt)
Anneke Verbakel – van Dommelen
Overleden ouders Schrama – Jacobs
Cisca Migchels
(j.get./fund.)
Overleden ouders Nooyen – v. d. Aa
(verj. moeder)
José v. d. Graef – Verberne
Jean-Francois Smulders
Overleden ouders van der Sanden – van Kaathoven (3e j.get/verj.moeder)
Diny Merks-v.d.Rijdt
(echtgenoot en kinderen)
Leo v.d. Heuvel
Overleden ouders van Dijk-Verbakel
Maandag 1 september
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 2 september
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 3 september
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 4 september
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 5 september
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
12.30 uur Kapel- Huwelijk
Jeroen van Ganzenwinkel en Debbie Huibers
GETROUWD
Jet de Groot en Daniël Jansen, Terlingenplein 33
Anke van Soest en Ruud Klerks.
OVERLEDEN
Jan Verbakel, Wilhelminalaan 1, 77 jaar.
Zr. M. José. Maria Catharina Klinkenberg, Missieklooster Heilig Bloed, 93 jaar.
Maria van Gerwen – Migchels, Torenakkerweg 11, 74 jaar.
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 is 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.
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Vanuit de Pastorie
Belgisch Klokje nr.13
Kort woordje van Pastor M.Deli
Prachtig feest Pastoor Tilman
Onze jubilaris, Pastoor Tilman, zag er
echt stralend uit op de dag van het grote
feest. Niet alleen de mensen van Aarle
maar ook van heinde en verre kwam men
naar Aarle-Rixtel om de feesteling geluk
te wensen. De kerk was zo schoon
versierd en de plechtige eucharistieviering verliep sereen en sfeervol. Ik dank
ieder die hieraan met veel liefde heeft
meegewerkt, in het bijzonder de mensen
van de feestcommissie die alles tot in de
puntjes hadden voorbereid.
Wij wensen Pastoor Tilman nog vele
gelukkige jaren in ons midden toe!
Zomervakantie
Voor velen zit de vakantietijd er weer op.
Hopelijk heeft de congé iedereen deugd
gedaan (ondanks de regenbuien die we
hadden). Ook de mensen die nog
vakantie te goed hebben wens ik van
harte een zalige en ontspannende
periode toe. Geniet er maar van!
Zeilkamp Loosdrecht
Ook dit jaar waren Pastoor Tilman en ik
enkele dagen te gast op het eiland
‘Holtus’, waar we door iedereen hartelijk
werden ontvangen. De leiding, de
captains, de lieve kookmoeders Ans en
Tinny, allemaal hebben ze hun beste
beentje ingezet om de jongens een
onvergetelijk mooi zeilkamp te bezorgen.
De sfeer was er fantastisch. Overdag de
wind in de zeilen en ’s avonds… gezellig
buurten bij het kampvuur met limonade of
een pintje in de hand. Dit jaar heb ik me
laten overhalen om toch een paar keer
mee de plassen op te varen . Een
fascinerende belevenis. Zelfs al heb ik er
wat natte kleren aan overgehouden. Die
captains zijn één voor één echte
‘grootmeesters’ in het zeilen. Kortom,
het jaarlijkse zeilkamp is een grote
aanrader voor jonge mensen die van
avontuur en gezelligheid houden !!!
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Gebed voor Geert
Langst deze weg zou ik uw innig gebed
willen vragen voor Geert Hagelaar.
Midden juli onderging Geert, in het
Universitair Ziekenhuis te Utrecht, op één
en dezélfde dag twee zware rugoperaties.
De hevige pijn maar vooral de angst voor
de nare gevolgen van deze ingreep
hebben een enorme inpakt op Geert, een
levenslustige, goede, creatieve en
muzikaal begaafde jongen van 16 jaar.
Omringd door de liefdevolle zorgen en de
nabijheid van zijn ouders Marie-José en
Gerrie, en ook van zijn lieve zus Evelien
werkt Geert hard mee aan zijn revalidatie
in Limburg.
Het oprecht gebed van vele mensen
vermag veel. Heel veel!
We moeten de hemel geweld aan doen!
Want we willen allemaal onze Geert heel
gauw gezond en wel terug in ons
midden.
Lieve mensen, jong of minder jong, ik
reken op uw dagelijks gebed (of
tenminste op het aansteken van een
kaarsje) om een spoedig én volledig
herstel voor Geert. En ook om sterkte
voor Marie-José, Gerrie en Evelien.
Hiervoor mijn dank.
De kermisdagen naderen
We mogen ze weer verwachten die 2
vriendelijke tamboerkes, die met hunnen
trommel de kermis komen aanzeggen op
zaterdag 23 augustus.
De koffie (en) of het streekbierke zal ik
klaarzetten. Want van al dat trommelen
krijg je op den duur een droge keel.
Voor de dagen van de ‘Blauwe’ en de
‘Rode’ Schut liggen de sokken in de
respectievelijke kleuren al klaar (al zijn de
rode sokken heel wat gekrompen).
Maar onmiddellijk na de kermisdagen ga
ik, in sfeer van vakantie, nog efkens wat
bij-tanken ergens in de rustige natuur. Ik
wens allen die weer aan het werk zijn of
nog zullen gaan alle goeds toe !!!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

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:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
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Bericht van:
Vredesweek
Riny van den Bogaard
Vredesmissie Sudan
In de vredesweek (22 sept. t/m 28 sept.)
staan we stil bij het begrip vrede. De
MOV groep Aarle-Rixtel heeft Riny van
den Bogaard hierover benaderd; hij wil
graag zijn ervaringen vertellen en beelden
laten zien over deze vredesmissie in
Sudan.
Deze avond zal gehouden worden op
woensdag 24 september 2008 in de
Couwenbergh. In een volgende uitgave
van het gemeenschapsblad zult u nog
nader geïnformeerd worden over deze
avond.
Henk van Eijndhoven

Dromen van vrede en
verzoening
Ze zijn er weer de nieuwe Missie
Zendings kalenders met als thema:
Dromen van vrede en verzoening.
Het langst lopende conflict van heel
Latijs-Amerika woedt in Colombia
Maar Colombia is meer dan oorlog en
geweld .Schilders, musici, poëten en
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schrijvers weigeren de balans te laten
doorslaan naar angst Ze hebben hun
beweging “Teoartistica” genoemd. Ze
blijven geloven in de waardigheid van
mensen, in de kracht van Moeder aarde
en vertrouwen op hun aller God. Een van
hen is de maker van de schilderijen van
de Missie Zendings kalender: 2009:
JAFETH GOMEZ.
Het is weer een prachtige kalender met
afbeeldingen waaruit hoop en vertrouwen
op een beter leven spreekt .Ook spreken
de afbeeldingen van licht en tederheid, ’n
oerverlangen van iedere mens.
Kortom weer een hele mooie kalender
voor de prijs van E 6.50
Tevens steunen we hierdoor het thuisfront
in Colombia; mensen die willen leven en
werken voor de ander. De kalender is te
bestellen bij:
Zr. Vera Schoenmakers,
Dorpsstraat 7 .Tel: 381706
Bij voorbaat heel hartelijk dank.
Zr. Vera
M.0.V. Aarle-Rixtel

K lokje
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

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
P.H.W. Kolkman
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Bericht van:

Beste zangliefhebber,
Het is weer zover! De handen moeten
weer uit de mouwen. Met de kermis is de
stem weer gesmeerd en de realiteit van
elke dag moet worden opgepakt.
Gemengd Koor De Klokkengieters begint
op maandag 1 september om 20.00 uur
weer met de wekelijkse repetities in de
zaal van De Lantaarn tegenover de kerk.
Natuurlijk moeten de repetitieloze weken
worden bijgepraat, maar veel tijd is daar
niet voor want er is volop werk aan de
winkel. Voor 12 oktober om 15.00 uur zijn
een tweetal koren uitgenodigd om samen
met De Klokkengieters een najaarconcert te verzorgen in de Parochiekerk.
Het belooft weer iets moois te worden.
Noteer die datum maar vast in uw agenda
of schrijf het op de kalender. U bent van
harte uitgenodigd. U bent overigens ook
welkom bij de repetities om eens te
horen met hoeveel inzet er gewerkt wordt
om een goed concert te kunnen verzorgen. Natuurlijk doen de leden van de
vereniging en de dirigent dat op de eerste
plaats voor hun plezier, maar dat
betekent niet dat het op z’n janboerenfluitjes gaat. Nee, er is wel degelijk
sprake van serieus studeren. Laat u niet
ontmoedigen en kom ook meezingen.
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Na flink werken is het goed rusten, zei
men vroeger. Dat is bij Gemengd Koor De
Klokkengieters nog steeds zo. De pauze
tijdens de repetitie en het samenzijn na
afloop zijn momenten waar veel leden
wekelijks naar uitzien. Eenmaal in de vier
jaar presteren op de Olympische Spelen
is magnifiek, maar het getuigt van
evenveel inzet wanneer je elk jaar weer
gemiddeld 6 keer een uitvoering geeft van
kwalitatief goede muziek op een kwalitatief hoog niveau, zonder competitie.
Tot ziens op de repetitie of op een van de
concerten van Gemengd Koor De
Klokkengieters in Aarle-Rixtel.

Harmonie
De Goede Hoop
In de week van 24 tot en met 30
augustus houdt harmonie De Goede
Hoop haar jaarlijkse collecte. Hopelijk
heeft u na de kermis nog wat euro’s over
om in de zakjes van de Vriendenactie te
doen waarmee de leden langs de deur
gaan.
Op dinsdag 2 september start de nieuwe
Blazersklas voor volwassenen. Een
kleine dertig personen hebben zich al
opgegeven. Heeft u ook belangstelling
om hieraan deel te nemen, draal dan niet
langer en geef u op bij secretaris Willem
Verhoeven, tel. 06 – 38 900 299 of via email: info@willemverhoeven.nl.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen danken voor de mooie cadeaus, bloemen en kaarten
die wij hebben mogen ontvangen op onze 50 jarige huwelijksdag. Het is voor
ons een mooie onvergetelijke dag geworden! Bijzonder veel dank aan onze
pastoor Deli voor de mooie eucharistieviering.
Harrie en Zus Martens-de Wit.

Bericht van:
SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
Cyclus rond : het pijporgel
De Muziekkring KBO Aarle-Rixtel organiseert een cyclus rond het pijporgel.
Het programma is als volgt:
-Donderdag 4 september om 14.00 uur is
er een bijeenkomst in de Mariakapel aan
de Bosscheweg waarin bij het daar
aanwezige orgel het een en ander zal
worden verteld over het ontstaan van het
orgel, de techniek van het instrument en
de orgelmuziek. Het verhaal zal in de
vorm van een handzaam boekje
beschikbaar worden gesteld. Organist
Rob Rassaerts en orgelbouwer Jan
Cardinaal zullen hun medewerking
verlenen.
Het programma wordt onderbroken voor
een sanitaire stop in Zorgcentrum
Mariëngaarde.
-Zaterdag 13 september is de nationale
orgeldag. Onder de titel: Het Orgel Open,
is er van 14.00 uur tot 15.00 uur de
gelegenheid onder leiding van Rob
Rassaerts het orgel in de parochiekerk te
Aarle-Rixtel van binnen en van buiten te
bekijken en te horen.
-Zondag 19 oktober om 20 uur geeft de
heer Jan van de Laar een concert op het
beroemde Robustellyorgel in de
Lambertuskerk te Helmond.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Louis Barten, Dorpsstraat 63, 5735 EB
Aarle-Rixtel ; Telefoon: 0492 383710 email: a.barten@chello.nl

Cursus Fotobewerking
De vakantie is voorbij, u bent thuis gekomen van een ver land, met enkele
honderden digitale of analoge foto’s. Een
aantal daarvan zien er niet zo goed uit en
daar wilt u nog wel wat aan doen.
Dat kunt u nu leren.
Op 4 september willen wij weer starten
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met een cursus fotobewerking In deze
cursus leert u o.a. hoe u foto’s kunt verbeteren uitsnede maken, het per e-mail
versturen van foto’s en nog veel meer.
Aan de cursus kunnen maximaal 9
personen deelnemen. Het cursus geld
bedraagt • 40,00 per persoon (voor de
lesboeken en studiemateriaal)
, voor vier lessen van twee uur.
De cursus vindt plaats op donderdag
voormiddag van 9.30 uur tot 11.30 uur en
wordt gegeven door mevrouw Helsper.
U kunt zich aanmelden bij:
Cor Verschuuren - De Vinken 15 Aarle-Rixtel
Tel. 0492-382151

Computer cursus
De zomer van 2008 loopt ten einde en de
lange wintermaanden staan weer voor de
deur. Een mooie gelegenheid om ook
eens te proberen een mooie brief en
daarna een e-mail op uw computer te
maken. Daarbij te leren kijken en zoeken
naar alles wat de wereld te bieden heeft.
Volg de komende maanden een computercursus. Hebt u nog geen computer?
Geen probleem, wij zorgen er voor dat u
tijdens de cursus ook thuis over een
computer kunt beschikken.
U hebt nog helemaal geen ervaring, of
maar een heel klein beetje, dat is ook de
bedoeling.
Na een aantal lessen kunt u een mooie
brief maken, een e-mail versturen met
een mooie foto en nog veel meer dingen.
Interesse?
Er kunnen per cursus 9 personen deelnemen. De cursus is telkens op
woensdagmorgen en woensdagavond
Opgave en informatie kunt u krijgen door
onderstaand nummer te bellen.
Bij geen gehoor staat uw nummer in mijn
telefoon en wordt u terug gebeld. Dit geldt
niet voor mobiel bellen. Wij starten op
woensdag 24 september 2008. Tot ziens
in Mariëngaarde. Cor Verschuuren, De
Vinken 15, tel. 0492-382151.

Bericht van:
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
KBO DAGTOCHT NAAR DE MOLENS VAN KINDERDIJK
EN DE HAVENS VAN ROTTERDAM
OP DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2008
Dit jaar gaat onze jaarlijkse dagtocht naar de Molens van Kinderdijk en maken we een
rondvaart door de Havens van Rotterdam.
8.30 uur
10.00 uur

Vertrek vanaf Mariëngaarde.
Koffie/gebak in AC-restaurant in Meerkerk.
Vanuit Meerkerk gaan we naar Kinderdijk voor de rondrit langs de molens.
12.30 uur Koffietafel in Kinderdijk.
14.45 uur Rondvaart door de Havens van Rotterdam.
17.30 uur Diner in “De Witte Zwaan” in Lage Zwaluwe.
En na het diner weer richting Aarle-Rixtel.
De kosten voor deze reis bedragen • 49,-. per persoon alles inbegrepen.
Opgeven met strookje en het geld in één envelop vóór 1 september bij:
Hetty Lemmens, Phaffstraat 28
Antonet Hendriks, Piushof 4.
OPGELET: De reis gaat alleen door bij een minimale deelname van 50 personen en
VOL IS VOL. Is er één bus vol, dan bekijken we of er voldoende deelnemers zijn voor
een 2de bus (dit uiteraard i.v.m. de buskosten)
Aarzel dus niet, maar geef je zo vlug mogelijk op.
Naam/Namen: …………………………………………..
Adres:

………………………………………….

Tel.nr.

geeft/geven zich op voor de dagreis naar Kinderdijk/Rotterdam op donderdag 25
september 2008.

K lokje

K lokje

Wat?? Kleding duur??
Volg een gezellige en geldbesparende
naai- en kniples. Zowel beginners als
gevorderden hebben snel succes. Kleine
groepen met een ervaren lerares.
Opgeven dagelijks op tel: 0492-543387
na 17.30 uur.

Gezocht:
Wegens omstandigheden een nieuw
thuis voor mijn gecastreerde kater van ca
8 jaar oud. Het is een lieve aanhankelijke
kat die graag naar buiten gaat, maar hij
houdt niet van veel drukte en lawaai en is
geen kinderen gewend. Tel: 382615 (na
18.00 uur)

Bericht van:

Pagina 16
kan een gift overmaken op giro 26000 van
KWf te Amsterdam.
Jeanne Beekmans Afdeling Aarle-Rixtel
Tel: 0492-382456

Grootste collecte ooit blijft nodig. KWF
start collecteweek op 1 september 2008.
Aarle-Rixtel 18 augustus 2008. Op
maandag 1 september2008 gaat de
grootste collecte van Nederland weer van
start. Met maar liefst 120.000 vrijwilligers
heeft KWF Kankerbestrijding het
grootste aantal vrijwilligers op de been
wat resulteert in de hoogste collecte
opbrengst. Al zestig jaar is collecteren
heel succesvol. Met de totale opbrengst
kunnen zeventien wetenschappelijke
onderzoeken gedurende vier jaar
gefinancierd worden. Nog steeds groeit
het aantal kankerpatiënten per jaar.
Daarom is ook uw steun hard nodig.
Meer wetenschappelijk onderzoek maakt
het mogelijk om patiënten beter te
diagnosticeren, behandelingen op maat
te bieden en een betere nazorg voor deze
groter wordende groep patiënten te
bieden. In de bijna zestig jaar dat KWF
kankerbestrijding zich inzet voor de
financiering van wetenschappelijk onderzoek en de voorlichting, en patiëntenondersteuning is veel bereikt. Kanker is
niet altijd meer het doodvonnis. De
overlevingskansen zijn gestegen tot meer
dan 50 %. Maar, de strijd is nog niet
gestreden. KWF Kankerbestrijding roept
u op om ook dit jaar weer gul te geven
voor een betere kwaliteit van leven voor
het nog groeiend aantal patiënten in de
toekomst. De collectant van KWF
Kankerbestrijding komt in de week van
maandag 1 t/m m 6 september 2008
weer bij u aan de deur. Elke collectant
kan zich legitimeren. KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan het roodwit-blauwe logo met de krab en aan het
Keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Wie de collectant mist,

Gildefeest
Het Sint Margaretha Gilde uit Aarle-Rixtel
kende op 13 juli jl. een zeer succesvol
vrij-gildefeest in Netersel. Er werden
maar liefst 8 prijzen behaald. Te weten:
Algemeen
Algemeen klassement: 1e prijs Gilde Sint
Margaretha
Trommen
Klasse B: 1e prijs Niels Leenders
Klasse A: 1e prijs Stijn Hendriks
Klasse E: 1e prijs Ed Vincent
Klasse A groepstrommen:1e prijs, Teun
Heinsbergen, Stijn Hendriks, Niels
Leenders, Jurgen Peters, Miko van de
Ven, Ed Vincent.
Vendelen
Vaandelklasse met acrobatiek: 1e prijs
Gerard Leenders
Klasse C: 1e prijs Niels Leenders
Groepsvendelen 5 pers.: 1e prijs, Arno van
de Boogaard, Joeri Leenders, Niels
Leenders, Gerard Leenders, Toon
Thijssen.
Wij als bestuur zijn zeer trots op deze
uitmuntende prestatie en willen iedereen
van harte feliciteren. Onze complimenten
voor alle gildebroeders.
Met vriendelijke gildegroet,
Jurgen Peters
Dekenschrijver
Gilde Sint Margaretha
Aarle-Rixtel

www.gemeenschapsblad.nl

Bericht van:
Onze Lieve Vrouwe Gilde

Koningschieten
bij de Blauwe Schut.
Van 23 t/m 26 augustus wordt weer de
jaarlijkse kermis gevierd. Bij de Blauwe
Schut zal op maandag 25 augustus het
traditionele driejaarlijks Koningschieten
gehouden worden. Dit Koningschieten zal
voor het eerst plaatsvinden op het “Jan
van Doorenpaviljoen” nabij het Hagelkruis.
Het terrein is geopend vanaf 14:00 uur.
Wapenmeester Henry van der Putten
heeft een prachtige houten vogel gemaakt
die garant moet staan voor enkele uren
spanning. Na het “vrijen” van de boom en
de eerste schoten door het kerkelijke en
wereldlijke gezag en de afgaande koning
zal een spannende strijd losbranden
waaraan ‘n aantal serieuze kandidaten
meedoen waaronder titelverdediger Henk
van de Ven. Henk is er zeer op gebrand
om het Koningschap te prolongeren en
zal zich zeker niet zomaar gewonnen
geven. De gildenbroeders van het Gilde
Sint Margaretha zullen de gang van
zaken nauwlettend in de gaten houden.
Na afloop zal de Nieuwe Koning een
vendelgroet worden gebracht en wordt hij
naar Gildenhuis van Bracht begeleid. Hier
zal de Koning volgens traditie over de
Gildevlag lopen en de handen wassen.
Iedereen die belangstelling heeft en graag
een gezellige middag wil beleven is van
harte welkom op het “Jan van Doorenpaviljoen”. De consumptieprijzen zullen
Gildenvriendelijk zijn. Het verdere
programma tijdens de kermis is als volgt:
Zaterdag 23 augustus zal begonnen
worden met het aanzeggen van de
kermis door de tamboers bij de leden
thuis. Om 16:15 uur komen de leden
samen om de kermis te openen met een
vendelgroet aan verzorgingstehuis
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Mariëngaarde waarna het Blauwe
Schutplein bezocht wordt en diverse
cafés worden aangedaan.
Maandag 25 augustus zal de dag om
09:30 uur aanvangen met een plechtige
Gildenmis in de parochiekerk. Tijdens de
viering zal de houten vogel gezegend
worden. Ik kan U deze viering van harte
aanbevelen. Na afloop hiervan zullen we
door de familie Prinsen worden ontvangen
voor de traditionele kermisborrel. Hierna
gaan we terug naar Gildenhuis van
Bracht voor het versterken van de inwendige mens. Om 14:00 uur wordt
vertrokken naar het “Jan van Doorenpaviljoen” aan het Hagelkruis voor het
voornoemde Koningschieten.
Dinsdag 26 augustus is de dag van de
Rooie Schut en zal weer aangevangen
worden met een plechtige Gildenmis om
09:30 uur. Nadat zij genoten hebben van
de kermisborrel gaan we terug naar ons
Gildenhuis. Om 14:00 wordt weer vertrokken naar het schietterrein maar dit
maal naar de Havenweg. Hier zal
geschoten worden om kermiskruisen
waaraan iedereen mee kan doen mits
men 18 jaar of ouder is. Om 18:00 uur
vertrekken we weer naar ons Gildenhuis
en komt er een einde aan een hopelijk
mooie kermis. Tot ziens tijdens de
kermisdagen. Voor meer informatie,
website: www.olvgilde.com
E-mail:
secretariaat@olvgilde.com tel: 0492382288 / 0652462803.
Met gildengroeten, Jos van de Ven,
dekenschrijver.

K lokje
Weggevlogen:
Mijn grasparkiet is weggevlogen op
maandag 21 juli. Hij is groen en geel en
heeft twee blauwe wangetjes. Heeft
iemand soms Sjakie gevonden? Ik zou
hem heel graag terug willen hebben.
Dank je wel. Ilse Schepers, De
Duivenakker 62, tel. 383758

Drukkerij Aarle-Rixtel

Pagina 18

Bericht van:
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De kaarten zijn net als vorig jaar • 27,50
incl. consumpties en zijn verkrijgbaar bij
Sporthal De Dreef en te reserveren via
onze website: www.next-event.nl
Wees er snel bij want Vol is Vol
Tot ziens op 4 oktober
Next Event

EHBO-cursus

Next Event organiseert
“Disco Dance Party “
Op zaterdag 4 oktober 2008 wordt door,
Next Event voor de 2e keer sporthal “De
Dreef”omgebouwd tot een ware Disco
Tempel. Op deze avond organiseert Next
Event namelijk de inmiddels jaarlijks
terugkerende “ Disco Dance Party”. De
“Disco Dance Party” die zijn oorsprong
had in het inmiddels gesloopte “ Zaal
Kersten “ is in Aarle Rixtel en omgeving
uitgegroeid tot een evenement dat
succes verzekerd is. Vorig jaar vond dit
feest voor de eerste keer in sporthal “De
Dreef” plaats nadat dit de keren ervoor in
“Zaal Kersten” al zo succesvol is geweest . Bezoekers waren uiterst positief
over zowel de locatie als het rookvrij
feesten. Een impressie met foto’s en film
van vorig jaar staat op onze website :
www.next-event.nl Ook dit jaar zullen
weer kosten nog moeite gespaard blijven
om er een fantastisch feest van te maken. Wederom zal er 1 van de grootste
verlichte dansvloeren (110 m2 ) van
Nederland gelegd worden en zal de
lichtshow weer verrassend zijn. De
muziek wordt zoveel mogelijk van
origineel vinyl gedraaid door ervaren
DJ’s.

De EHBO-vereniging start bij voldoende
belangstelling op dinsdag 21 oktober
2008 met een nieuwe cursus Eerste Hulp
Bij Ongelukken. Je staat er niet altijd bij
stil, maar iedereen kan te maken krijgen
met een ongeluk. De meeste ongelukken
gebeuren gewoon thuis, op het werk of
tijdens sport en spel. Iemand valt met
een flinke smak van de trap, je kind
neemt een flinke teug uit een fles
schoonmaakmiddel, iemand wordt in een
bedompte ruimte onwel. Het zijn zomaar
wat voorbeelden waarmee men te maken
kan krijgen. Dan is het belangrijk te
weten hoe men moet handelen.
Op de cursus wordt men ook opgeleid in
verbandleer, reanimatie en het gebruik
van de AED. Deze Automatische Externe
Defibrillator komt in steeds meer
openbare ruimtes te hangen. Met dit
apparaat kan bij iemand met een
circulatiestilstand
op
een
geautomatiseerde manier een elektrische
schok worden toegediend, met als doel
het hart weer in een normaal ritme te
brengen.
De EHBO-cursus is bestemd voor
personen van 16 jaar en ouder. Hij
bestaat uit 16 lesavonden op de dinsdag
van 20.00 – 22.00 uur en wordt gegeven
in De Dreef.
Belangstellenden kunnen zich tot 15
september opgeven bij Ans Corbeij,
Julianalaan 8, tel. 0492 - 38 15 96.
Aanmelden kan ook via post@ehboaarle-rixtel.nl.
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Bericht van:
Ook voor
melden graffiti

Centraal meldpunt
voor klachten openbare ruimte
Als u klachten heeft die gaan over de
openbare ruimte kunt u die centraal
melden bij de afdeling Openbare Werken
van de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een overvolle prullenbak,
kapotte straatverlichting of losliggende
stoeptegels. Ook meldingen van graffiti
kunt u hier doen. Wanneer u ergens
melding van maakt, dan kunt u ervan
uitgaan dat uw klacht binnen vijf werkdagen verholpen wordt. Als dit niet
mogelijk is, dan krijgt u bericht over de
termijn waarop de klacht wel kan worden
afgehandeld. Uitzondering hierop is de
openbare verlichting. Om de vier weken
worden gemelde storingen in de
verschillende kernen verholpen. Bij het
product ‘Straatverlichting’ in het digitale
loket op www.laarbeek.nl kunt bekijken
wanneer er in uw kern aan de lichtmasten
wordt gewerkt.

Bereikbaarheid meldpunt
Het centrale meldpunt Openbare Werken
is tijdens kantooruren te bereiken via
telefoon 0492 469 809. U kunt uw klacht
ook via het e-mailadres
gemeente@laarbeek.nl melden.
Alleen voor spoedeisende zaken die
acuut gevaar opleveren of zeer veel
overlast veroorzaken kunt u buiten
kantooruren het centrale telefoonnummer
van de gemeente 0492 – 469 700 bellen.
Op het antwoordapparaat wordt het
mobiele nummer vermeld van de buitendienstmedewerker die dan dienst heeft.
Nu ook voor kunststof

Nieuwe container op de
milieustraat
LAARBEEK - De milieustraat Laarbeek
heeft een nieuwe container voor het
ontvangen van de drie stromen kunststof
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(petflessen, flacons en zachte folie).
Deze materialen kunnen voortaan
ingeleverd worden tegen het 0-tarief,
kosteloos dus. De kunststofsoorten die
ingeleverd kunnen worden zijn:
· plastic tasjes en broodzakken,
snoepzakken
· pasta en rijstzakken
· verpakking van vleeswaren en kaas
· folies om tijdschriften en reclame
folders
· boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaasbakjes, paté en koffiemelkkuipjes
· groente, fruit en saladebakjes, zakjes
en patatbakjes (schoon)
· bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
· deksels van potten pindakaas en
chocopasta etc.
· knijpflessen voor sauzen zoals ketchup
en mayonaise
· flacons voor wasmiddelen en
schoonmaakmiddelen
· flacons van bijvoorbeeld shampoo,
douchegel, badschuim en zeep
· tubes van bijvoorbeeld gel, crème,
bodylotion en tandpasta
· flacons voor olie en azijn
· flacons voor frisdrank, water en zuivel
· potjes voor gel, medicijnen en vitamines
· plantenpotten
Deze producten kunnen nu kosteloos
ingeleverd worden bij de milieustraat.
Natuurlijk geldt dit ook nog steeds voor
de producten waar dat al voor gold: Klein
gevaarlijk afval (KGA), metalen, oud
papier, vlak glas en flessen, kleding,
asbest, autobanden (maximaal vijf stuks
en zonder velg), kringloopartikelen en witen bruingoed.
De milieustraat aan De Stater 2 in
Lieshout is geopend op woensdag,
donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00
uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00
uur. Op maandag en dinsdag is de
milieustraat gesloten.

Report Ad in gesprek met:

Voor de meeste lezers van het Gemeenschapsblad zit de vakantie er weer op.
De redactie is enthousiast begonnen aan
de tweede helft van 2008. Wat gaat de
tijd snel! Reportad is dit maal op bezoek
bij Riny Oosthoek aan de Tempelier 3 te
Aarle Rixtel . Riny is voor de Aarlese
bewoners geen onbekende. Hij is de
zoon van Tiny en Tiny Oosthoek en heeft
maar liefst acht broers en zussen.
Getrouwd met Jenny Wagemakers en
vader van twee jongens Rolf en Mike. Hij
is sinds enkele jaren lid van het Onze
Lieve Vrouwe Gilde samen met zijn twee
broers Harrie en Hans. Zijn hobby’s zijn
en waren allerlei. Zo heeft hij zich
gedurende vijftien jaar ingezet voor
Carnavalsclub de Ganzegatters. Waarvan
tien jaar in de commerciële commissie.
Als leider bij het jaarlijkse carnaval. Ik
ben benieuwd wat dat leiderschap
allemaal inhield. In het kort komt het er
op neer dat iedereen in de pas blijft lopen.
Zoals eerder vermeld is Riny tevens lid
van het Onze Lieve Vrouwe Gilde. Hij
heeft daar de functie van commandant.
Bij het uitrukken van het gilde geeft hij de
commando’s. Geeft aan te vertrekken, af
te slaan, te stoppen. Maar moet ook
toezien dat de gildebroeders hun klederdracht fatsoenlijk hebben zitten en de
vendeliers niet te vroeg afdraaien. De
schoenen netjes gepoetst. Dat is niet
altijd een even leuke bezigheid, zei ik
tegen hem. Valt toch mee, de vrouwen
zien er op toe dat de Gildebroeders
netjes van huis weggaat. Je bent dus de
man van de goede orde. Zit bij de
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schietcommissie, doet dus mee met het
“koning” schieten op de jaarlijkse
kermismaandag en voor de eerste maal
op hun nieuwe terrein achter Jeurgens
koekjesfabriek. Riny is actief betrokken
geweest bij het bouwen van hun nieuwe
Jan van Dooren paviljoen. We hebben een
prachtig groot terrein. Voor de schutsmast moesten we een diepe kuil graven,
Henk van de Velden vond de kuil te klein
en te ondiep. Dus maar terug de put in
en beiden groeven hem tweemaal zo
groot uit. Wat hebben we gelachen en lol
gehad en gezweet en gezwetst. Voor een
hoge mast moet je dan ook een brede en
diepe fundering hebben. Dit geld ook voor
het Gilde Riny vertelt dat ze op dit
moment al diverse jeugdige ( tamboers )
leden bij de Blauwe Schut hebben waar
ze dan ook erg trots op zijn. Ook hebben
er alweer enkele belangstelling getoond
voor het Onze Lieve Vrouwe Gilde oftewel
de Blauwe Schut. Ja, ik vind een traditioneel gilde best leuk. Trouwens, de
samenwerking met het Rooie Schut is
bijzonder goed. Ja, we halen best veel
grappen uit, maar dat hoort ook bij de
traditie van beide gilden. Daarnaast heeft
Riny sportieve hobby’s. Is regelmatig
hardlopend te zien, vooral op zondagmorgen, zomaar even een rondje Laarbeek. Maar ik zie hem ook regelmatig in
sportcentrum Laarbeek, waar hij zich in
het zweet staat te werken. Ook zijn
gezin dient de nodige aandacht te
krijgen. Verder ga ik regelmatig met Ben
Manders naar Helmond Sport voetbal
kijken. Ook Marcel Zijp is regelmatig van
de partij. Met Marcel doe ik al jaren mee
op het gekostumeerd bal als “De Skai
Boys”. Als duo treden we op, ook met de
optocht, o.a. als Domino Day. De prijzen
die we winnen, gaan naar het jeugdcarnaval. We hebben dus altijd een
negatief saldo. Met Marcel speel ik bij
Helmond Sport in het Business club
voetbal team. Maar Reportad is ook
benieuwd naar zijn schoolopleiding. Hij

vertelt mij dat zijn opleiding begon als kok
op het SKB in Eindhoven. Ja, vier jaar op
de fiets naar Eindhoven. Nadien nog de
specialisatie Franse keuken. Na in
militaire dienst te zijn geweest, nam hij
de cafetaria “Kom dér in”over van zijn
schoonvader Theo Wagemakers. In 1992
kreeg hij de mogelijkheid om in dienst te
treden bij de RVS verzekeringen. Hij was
daar toen de opvolger van Wim van den
Boogaard. Hij volgde diverse cursussen
om zich in dit vak te bekwamen, o.a.
Assurantiediploma B, Erkend Hypotheek
Adviseur, Pensioen adviseur, etc. Hij is
bij de RVS in verschillende gebieden
werkzaam geweest. Maar na zestien jaar
bij de RVS gewerkt te hebben, wilde hij
toch aan een nieuwe uitdaging beginnen.
Hij ontmoette Wim Triki van het gelijknamige assurantiekantoor Triki Beheer
B.V. en is sinds 1 juli 2008 compagnon
van Wim Triki geworden. De markt op dit
moment ligt open voor mensen die aandacht hebben voor hun klanten. De
banken en de grote verzekeringsmaatschappijen hebben hun werkwijze
drastisch veranderd. Als je die wilt
bereiken krijg je een keuze menu, met
andere woorden, een computervrouwtje.
Als je geluk hebt krijg je na twee minuten
een medewerker aan de lijn. Directe
service is ver te zoeken. Bij ons krijg je
direct een medewerkster aan de lijn,
wordt direct op uw vraag antwoord
gegeven, of direct met de cliënt een
afspraak gemaakt. Dit kan zowel bij ons
op kantoor zijn, maar ook bij de mensen
thuis. Bij Wim Triki Beheer B.V. wordt
veel, heel veel aandacht geschonken aan
de cliënten. Het belang van onze cliënt
staat voorop. Bij een hypotheek aanvraag
staan wij stil bij de vraag en belang van
de cliënt. Wij kijken welke bank of
hypotheekverstrekker daarvoor een
passend aanbod heeft. We hebben dus
meer mogelijkheden dan welke bank dan
ook. We spreken dus echt van een
persoonlijk advies. Maar we doen meer,
we assisteren onze klanten ook bij de
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koop of verkoop van een woning en dat
voor een reëel bedrag. Hoe zijn jullie te
bereiken? Ons kantoor is in Mierlo,
Ambachtweg 17, 5731 AE Mierlo, e-mail:
r.oosthoek@trikibeheer.nl,
www.trikibeheer.nl telefoon: 0492-537153,
fax; 0492-564528. Bij ons houden wij van
korte lijnen. We doen zaken als
tussenpersoon met de grote maatschappijen en banken. Op verzekeringsgebied hebben we het Triki schade
pakket. Daar kunnen o.a. de volgende
verzekeringen inzitten: auto, aansprakelijkheid of, reisverzekering, annuleringsverzekering,
caravan,
inboedel,
opstalverzekering etc. En dat tegen zeer
voordelige prijzen en prima voorwaarden.
Maar in specifieke gevallen kunnen we
verzekeringen ook aanpassen naar de
wens van de cliënt en dat kan bij velen
niet. De wens van een klant wordt door
ons serieus genomen. Een hypotheek
afsluiten is maatwerk. We werken
daarom ook met meerdere hypotheek
verstrekkers om aan de wens van de
klant te kunnen voldoen. Iedere
hypotheek aanvraag is anders, gezien
inkomen en of situatie, het belang van de
klant staat voorop. Vanaf 22 augustus
2008 kunt u zien op www.trikibeheer.nl
dat zij het evenement van Next Event,
“Disco Dance Party “ in De Dreef op 4
oktober 2008, sponsort. In de zesenveertig jaar dat ik oud ben, ben ik diverse
uitdagingen aangegaan. Ik heb daar veel
van geleerd. De contacten met mensen
heb ik nodig. Dat is een uitdaging voor
me. Ik heb er altijd hard voor gewerkt. Ik
was nu toe aan een nieuwe uitdaging.
Want de cliënt werd in mijn werk minder
belangrijk en dat is nu juist in mijn
denken de belangrijkste schakel. Een
goede Dienstverlening is mijn en ons
belangrijkste middel van bestaan.
Vandaar dat ik deze mooie stap heb
gemaakt.
Reportad dankt Riny en zijn vrouw Jenny
voor de lekkere koffie en wenst hen een
succesvolle carrière toe.
Reportad.

www.autoschadeverbakel.nl

Binnenkort starten de workshops. Ook voor kinderen!!

U bent van harte welkom in de winkel voor wonen en lifestyle. Aparte decoraties en
modeaccessoires rekeninghoudend met de trends en stijlen van nu. La Romanza verzorgt
ook uw kerstpakketten!! Vraag vrijblijvend om info!!!
Dorpsstraat 23 Aarle Rixtel

06 – 52 330 331

OPEN: di t/m do 10.00 – 18.00 u vrijdag 10.00 – 19.00 u zat 10.00 – 17.00 u
Tussen de middag gewoon open

www.laromanza.nl

info@laromanza.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
Werkgroep
Computer Onderwijs Laarbeek
start in september weer met het nieuwe
cursusaanbod.
De volgende cursussen zullen worden
gegeven: Basiscursus Windows XP,
Internet en e-mailcursus, basiscursus
Vista een cursus digitale fotografie voor
beginners, een cursus Word 2003, een
cursus Excel 2003, een cursus Nero,
een cursus Kaarten maken en een
workshop Weblog maken.
Alle cursussen worden gegeven in het
Dorpshuis aan de Grotenhof 2 in
Lieshout.
Inschrijving:
dinsdagochtend, 19 augustus van 10.00
tot 12.00 uur
dinsdagavond, 19 augustus van 19.00 tot
21.00 uur
woensdagmiddag, 20 augustus van 14.00
tot 16.00 uur
steeds in het Dorpshuis te Lieshout.
U dient bij inschrijving contant te betalen!
Voor informatie kunt u bellen met Trees
Tops: 0492-525452
of u kunt onze website bezoeken:
www.computeronderwijslaarbeek.nl
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K lokje
Herenkapsalon W. van Bakel:
Herenkapsalon W. van Bakel is wegens
vakantie gesloten van 1 t/m 15
september 2008. Vanaf dinsdag 16
september zijn wij weer geopend.
Dovens Meubelen: Alles maar dan ook
alles wat betreft meubelen voor
woonkamer - slaapkamer en keuken.
Tafels + stoelen. Senioren opgelet: grote
keuze. Kerkeind 38 Milheeze. 0492341553.
Dovens Meubelen en Woninginrichter. Gordijnen – Vitrage –
Vloerbedekking – Novilon –Laminaat. Wij
meten, maken, hangen en leggen
(Vakkundig) 0492-341553. Milheeze
Kerkeind 38.
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.

ENKELE foto,s van Het Zeilkamp Laarbeek in Loosdrecht. Tijdens de het doopfestijn
van de nieuwelingen door Neptunus werd Dhr. Len van Teefellen geëerd voor het feit dat
hij al 25 keer op het kamp aanwezig is, op het kamp verzorgt hij de leiding. Als
aandenken aan dit gebeuren kreeg hij van Pastor R Timan een antieke hoorn.
Wim van Dijk

Bericht van:

Prachtig gouden priesterfeest voor
emeritus pastoor

Aarle sluit
Mundus Tilman in het hart
Door Hans van den Heuvel
Jaar onzes Heren 1971. De trouwe
dienstbode van Frans van den Berk laat
hem gedecideerd op de stoep staan.
Riekske wil de scheidende pastoor van
Aarle-Rixtel niet lastigvallen met een
bezoek van wat wel weer een vertegenwoordiger of zo zal zijn. Een paar dagen
later komt het alsnog goed. En anno
2008 heeft heel Aarle-Rixtel de deur
wagenwijd openstaan voor Mundus
Tilman - want die was het. Meer dan
dat: de parochianen van Onze Lieve
Vrouw Presentatie hebben de opvolger
van pastoor Van den Berk in hun hart
gesloten.
Dat bleek ten overvloede tijdens de
schitterende viering van Tilmans gouden
priesterfeest, op zondag 29 juni. Een
warm jubileum, in alle opzichten. Letterlijk, doordat de zon een voorname bijrol
speelde tijdens de feestdag. Maar vooral
doordat een tot de laatste plaats gevulde
parochiekerk en een compleet afgeladen
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feesthal
De
Dreef
getuigen waren van een
geweldige dag. Het
enthousiasme waarmee
samen gevierd werd dat
Don Camillo – Piet d’n
Bouwvakker – Mundus
Tilman vijftig jaar priester
was, was enorm. Dat hij
daarvan liefst 37 jaar in
Aarle-Rixtel doorbracht, is
ongetwijfeld tot wederzijds groot genoegen
geweest. Daarover kon op
deze glorieuze dag geen
misverstand bestaan.
Terug naar de laatste
zondag van juni. Een mooi versierde
Saab cabriolet staat in alle vroegte te
blinken op de oprit van Mundus Tilmans
huis aan de Dr. Timmersstraat. De geelwitte vlag in top, zoals heel de buurt fraai
in deze kerkelijke kleuren is aangekleed.
De gilden Sint Margaretha en Onze Lieve
Vrouw trekken met geweld van trommen
en tooi van vaandels op naar het huis van
de gouden jubilaris. Glunderend neemt
die zijn plaats in de open wagen in. De
gilden begeleiden hem naar de kerk.
Pastor Michaël Deli en diaken Ton
Schepens dragen de feestmis mee op.
Dat Rob Rassaerts als vanouds het orgel
betovert, behoeft geen betoog. Dirigent
Arie Ketelaars brengt het beste uit zijn
parochieel dames- en herenkoor naar
boven. Twee solisten leveren een prachtige bijdrage. Sopraan Margot Pagels
brengt het o zo toepasselijke Bist du bei
mir van Bach tot leven. Fluitist Jacques
Houët heeft muziek gekozen die perfect
aansluit bij de sfeer van de eucharistieviering: Gavotte en Minuet van John
Stanley.
Tonnie Gijsbers is de voorzitter van het
Feestcomité. Hoe goed dit comité zijn
werk heeft gedaan, blijkt uit het feit dat
alles als vanzelf lijkt te lopen. Gijsbers
verwelkomt allen in zijn openingswoord
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en wenst iedereen een fijne viering. Dat
wordt het ook absoluut. Veel indruk
maakt voorganger Tilman door zijn alleen
uitgesproken schuldbelijdenis, die eindigt
met de smeekbede ‘Geef mij nieuwe
jaren en verlaat mij niet’. In zijn feestpreek vertelt de jubilaris: ‘Ik dacht: Ik
houd van God, dus word ik priester. Maar
ik merkte dat ik van de mensen hield en
daarom priester ben geworden.’ Hij heeft
in de uitoefening van zijn priesterschap
‘geen ambtenaar van een instituut’ willen
zijn, maar ‘pastor voor en van de
mensen’. Het gulle applaus uit de kerk
na deze woorden is een onderstreping
van de gedachte dat hij daar meer dan
uitstekend in geslaagd is. De jubilaris,
even door emoties overmand, kan dit
applaus aangrijpen om te herademen.
Zoals dat aan het eind van de mis nog
eens zal gebeuren. Vice-voorzitter Henk
van Eijndhoven van het kerkbestuur heeft
dan al zijn waardering en bewondering
uitgesproken voor de 77-jarige pastor
Tilman. De huidige pastoor, Michaël Deli,
krijgt de lachers op zijn hand met de
verontschuldiging dat ‘ikik maar n’n Belg
ben, ik kan daar ook niet aan doen’. Hij
dankt zijn verre voorganger voor diens
hulp vanaf het allereerste begin: ‘Ge hebt
mij niet alleen de weg gewezen naar het
terras en het voetbalplein, maar ook hoe
een pastoor te zijn voor
alle mensen’. Verbazing
en bewondering strijden
bij Deli om de voorrang bij
het besef dat ‘ik nog in de
box met de rammelaar
speelde toen gij gewijd
werd’.
Na de mis laten beide
gilden nog even zien wat
het edele vendelspel
allemaal voor schoons in
zich bergt. Harmonie De
Goede Hoop staat dan al
vrijwel voltallig op scherp
om Mundus Tilman een
royale muzikale hulde te

brengen. Een groot gezelschap is daar
bij gemeenschaps-huis De Dreef getuige
van. Het zijn vrijwel allemaal gasten van
verder weg, die voor de lunch zijn
uitgenodigd. Hier wordt ook voor de
buitenstaander zichtbaar aan hoeveel
netwerken pastor Tilman een steentje
heeft bijgedragen, hoeveel lijntjes er
lopen vanuit Aarle-Rixtel naar plaatsen tot
ver buiten de provincie, van Eindhoven tot
Loosdrecht en van Veldhoven tot SintOedenrode.
Ternauwernood kunnen de lunchgasten
afscheid nemen van de feestvierende
pastor, of er staat alweer een lange, lange
rij voor De Dreef. Er wordt volop gebuurt
in het zonnetje, pilsje erbij, want voordat
je binnen eenmaal aan de beurt zult
zijn… Heel Aarle-Rixtel is op de receptie,
aan de stoet komt maar geen einde. De
jubilaris zelf heeft ongetwijfeld een
loodzware, maar evenzeer heerlijke dag.
Hij had er enerzijds erg tegen opgezien
vanwege zijn broze gezondheid, en
anderzijds juist zo ontzettend naar
uitgekeken om dit feest met zo veel
mogelijk oude bekenden en vrienden te
vieren. Mundus Tilman
houdt het
bewonderenswaardig goed vol. Daar zal
de grote Baas wel de hand in hebben
gehad…

Bericht van:
Inkomensondersteuning in
Laarbeek
LAARBEEK - De gemeente Laarbeek
heeft een aantal inkomensondersteunende maatregelen. Om u hierover te
informeren geven we een paar keer per
jaar een overzicht van de mogelijkheden
die er zijn. Misschien komt u voor
ondersteuning in aanmerking. Uiteraard
kunt u bij twijfel altijd even contact
opnemen met de gemeente, afdeling
Publiekszaken.
Een overzicht van de huidige inkomensondersteunende
maatregelen
in
Laarbeek:
1. Bijstand, onder te verdelen in:
algemene bijstand. Hiervoor kunt u
in aanmerking komen als u zelf een
inkomen en/of vermogen heeft beneden
de grens die minimaal in ons land nodig
is om in de algemene kosten van bestaan te kunnen voorzien. Waar die grens
ligt kunt u teruglezen in de tabel onder
het kopje normbedragen.
bijzondere bijstand. Deze is van
toepassing als er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor u
bepaalde noodzakelijke kosten heeft
gemaakt die u niet uit uw inkomen en/of
vermogen kunt betalen. Voorbeelden
hiervan zijn aanschafkosten van brillen,
eigen bijdragen in maaltijdvoorzieningen,
verzorging en hulp, extra stookkosten,
extra dieetkosten, eigen bijdrage
tandheelkundige hulp, eigen bijdrage in
fysiotherapie en oefentherapie. Voor
bijkomende voorwaarden kunt u contact
opnemen met de afdeling Publiekszaken,
op de tijden en via het nummer onderaan
dit bericht.
collectieve zorgverzekering voor
Laarbeekse inwoners met een inkomen
beneden de volgende normen: voor een
alleenstaande • 1.121,26, voor een
alleenstaande ouder • 1.382,91 en voor
gehuwden • 1.538,38. Deze netto
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normen zijn inclusief vakantietoeslag. Ze
gelden per 1 juli 2008 en worden in
principe ieder half jaar aangepast.
2. De langdurigheidstoeslag. Dit is
bedoeld voor mensen van 23 tot 65 jaar,
die minimaal vijf jaar van een minimuminkomen hebben moeten rondkomen en
geen kans hebben om werk te krijgen, of
in die vijf jaar alleen maar beperkte
inkomsten uit of in verband met arbeid
hebben gehad van maximaal • 1.132,00
per jaar.
3. Kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen. Hebt u onvoldoende inkomen en/of vermogen om een belastingaanslag van de gemeente te betalen, dan
kan het bedrag mogelijk worden
kwijtgescholden.
4. Een financiële tegemoetkoming per
persoon per jaar van maximaal • 125,00.
Bijvoorbeeld voor contributie of lidmaatschap van een vereniging, abonnement
op een krant, tijdschrift of telefoon of
cursusgelden, inclusief bijbehorende
cursusmaterialen. De tegemoetkoming
wordt verstrekt als uw inkomen lager is
dan 115% van het normbedrag, waarbij
nog • 46,00 wordt opgeteld voor een
alleenstaande of • 91,00 voor een
alleenstaande ouder of gezin. Er wordt
ook bekeken of uw vermogen voldoende
is om deze kosten te kunnen betalen
(met het vermogen in uw woning en het
hieronder genoemde vrij te laten
vermogen wordt niets gedaan).
De voorzieningen zijn erop gericht om
tegemoet te komen in kosten die uw
inkomen extra verlagen of in uitgaven die
deelname aan activiteiten bevorderen. Ze
kunnen bij de gemeente worden
aangevraagd.
Normbedragen
Hieronder staan de belangrijkste
maandelijkse
normbedragen
van
minimuminkomen voor personen van 23
tot 65 jaar:

Bericht van:
1.Alleenstaande, kan kosten van
bestaan niet delen met anderen
:• 891,36
2.Alleenstaande, kan kosten van
bestaan wel delen met anderen
: • 764,03
3.Alleenstaande ouder, kan kosten van
bestaan niet delen met anderen
: • 1.146,03
4.Alleenstaande ouder, kan kosten van
bestaan wel delen met anderen
: • 1.018,70
5.Gehuwden, kunnen kosten van bestaan
niet delen met anderen
: • 1.273,37
6.Gehuwden, kunnen kosten van bestaan
wel delen met anderen
: • 1.146,03
Deze normbedragen gelden met ingang
van 1 juli 2008 en staan los van die om
deel te kunnen nemen aan de collectieve
ziektekostenverzekering.
Het volgende, in geld beschikbare,
vermogen speelt geen rol bij de
verschillende aanvragen:
1.Alleenstaande
: • 5.325,00
2.Alleenstaande ouder : • 10.650,00
3.Gehuwden
: • 10.650,00
Deze normbedragen gelden met ingang
van 1 juli 2008 en staan los van die om
deel te kunnen nemen aan de collectieve
ziektekostenverzekering.
Een auto is ook een deel van het vermogen, maar wordt altijd tot • 2.269,00
vrijgelaten. Is uw auto bijvoorbeeld •
3.000,00 waard op grond van koerslijsten,
dan is • 731,00 (• 3.000,00 –
• 2.269,00) het vermogen dat wel meetelt
voor de hoogte van de bijstand.
Voor de overwaarde van een woning geldt
een aparte regeling, waarover u telefonisch of in een persoonlijk gesprek
meer te weten kunt komen. Er wordt
geen extra krediethypotheek op uw
woning gevestigd als in het betreffende
jaar alleen bijzondere bijstand wordt
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verstrekt tot maximaal • 1.246,19 (dit
bedrag
kan
tussentijds
worden
bijgesteld). De waarde van uw woning
wordt dan buiten beschouwing gelaten.
Budgetwinkel
Mocht u meerdere schulden hebben en
het gevoel hebben er in die situatie niet
alleen uit te kunnen komen, dan kan de
Budgetwinkel in Helmond u mogelijk
helpen.
De Budgetwinkel is gevestigd aan de
Churchilllaan 109, 5705 BK in Helmond
(Postbus 49, 5700 AE Helmond) en is op
werkdagen telefonisch bereikbaar op
nummer 0492 587 878.
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u op
werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur
contact opnemen met de afdeling
Publiekszaken, via telefoonnummer 0492
469 700.

23 tot en met 26 augustus
Volgend weekend is het weer
kermis in Aarle-Rixtel
Het is weer bijna zo ver! De kermis in
Aarle-Rixtel staat weer voor de deur…
Van zaterdag 23 t/m dinsdag 26 augustus is er volop vertier en gezelligheid te
vinden op de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel.
Opgesteld staan de autoscooter, draaimolen, grijpkranen, fotoschietsalon,
babyflug, lunapark, lijntrekspel, hengelsport en de snowjet. En natuurlijk wordt
de inwendige mens niet vergeten: ook de
gebakkraam, viskraam, suikerspin- en
popcornwagen en suiker- en nougatwagen zijn dit jaar weer aanwezig.
Opening met verloting tegoedbonnen
De kermis in Aarle-Rixtel zal dit jaar weer
officieel geopend worden door wethouder
Biemans, op zaterdag 23 augustus. Hij
zal een aantal enveloppen met tegoedbonnen voor de attracties verloten. U
maakt kans op deze tegoedbonnen door

Bericht van:
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de bon die in de Laarbeeker staat in te
vullen en tussen 15.00 en 16.00 uur in de
bus op het kermisterrein te doen. Om
16.00 uur zal hij uit de ingeleverde
bonnen de winnaars trekken die dan
meteen van hun gewonnen kaartjes
gebruik kunnen maken op de kermis.
Openingstijden
De kermis start op zaterdag 23 augustus
om 16.00 uur. Zondag, maandag en
dinsdag is de kermis vanaf 13.00 uur
geopend.

Competitie
indeling ATTC77 bekend
Met ingang van 7 september zal de
najaarscompetitie van Zuid West
Nederland waaronder onze Aarle-Rixtelse
tafeltennisclub valt, weer beginnen.
De TEAM-INDELING voor de najaarscompetitie 2008 van de NTTB-COMPETITIE is als volgt
1: William Vlamings, Christel Duymelinck, Bart Boetzkes en Karel v.d.
Putten. Ze spelen 1e klasse en thuis op
vrijdagavond.
2: Tonny Segers, Frederieke v.d. Poel,
Misja Elshof en Mark Rovers. Ze spelen
3e klasse en thuis op vrijdag.
3: Kurt Neudenberger, Sjef van Eijk,
Pierre v.d. Heuvel en Johan Heurter. Ze
spelen 5e klasse en thuis op zaterdag.
4: Koos Martinali, Thijs Martinali, Johnny
van den Elzen en Han Gruyters. Ze
spelen 6e klasse en thuis op vrijdagavond.
5: Floor Biemans, Johan Voorhout, Thijs
Smulders en William v.d. Heuvel. Ze
spelen 6e klasse en thuis op zaterdag.
6: Jan v.d. Broek, Stephan Vergroesen,
Hans Möller en Marcel van Klingeren. Ze
spelen 6e klasse en thuis op vrijdagavond.

7: Antje van Osch, Maria Migchels (zie
foto als vrijwilliger aan de slag achter de
bar), Dorothé van Uden en Hans v.d.
Velden. Ze spelen 6e klasse en thuis op
zaterdag.
Aanvang van de wedstrijden op vrijdag
vanaf 20.00 uur en op zaterdag vanaf
17.00 uur. U bent van harte welkom om
uw favorieten toe te juichen.
Voor het echter 7 september is, hebben
we eerst de Olympische spelen, die
aanvangen op 8-8 -8 om 8 over 8 (8
augustus 2008 om 8 minuten over
8).Tafeltennis is een Olympische sport,
dus in het tafeltennisgekke China kunnen
we ongetwijfeld gaan genieten van
uitgebreide reportages over onze sport.
En met een beetje goede wil zien we er
ook nog iets van terug op de publieke
omroep of bij een andere omroep. Voor
Nederland heeft alleen Li Jiao zich
geplaatst, maar omdat Nederland ook in
het landentoernooi bij de dames uit mag
komen, gaan Li Jie en Elena Timina ook
mee. Li Jiao en Li Jie zullen in het
enkelspel spelen, Elena Timina mag
alleen in de landenwedstrijd meedoen.
De tafeltenniswedstrijden zijn van 13 t/m
23 augustus 2008. We hopen dat onze
landsvertegenwoordigers (die van
oorsprong chinees zijn) mooie en
sportieve Spelen zullen hebben.

www.nttb.nl/attc77
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Open Jeugdviswedstrijd
HSV ’T Dobbertje Aarle-Rixtel
Hallo jongens en meisjes, maar natuurlijk ook de papa’s en de
mama’s. Op zaterdag 20 september 2008 willen we namens
Hengelsportvereniging ’T Dobbertje uit Aarle Rixtel een open
jeugdviswedstrijd organiseren.
Er zal worden gevist van 17:30 tot 19:00 uur.
Nummers afhalen van 16:30 tot 17:00 uur in Café ’t Heuveltje, Dorpsstraat 86 te AarleRixtel, waar tevens na afloop de prijsuitreiking zal plaats vinden.
Aan deze wedstrijd mogen kinderen van 8 t/m 14 jaar meedoen.
Er zal worden gevist met een vaste hengel met een maximale lengte van 6
meter en in verschillende leeftijdsgroepen. Voor de benodigde visspullen zoals een
hengel, lijn en voer zal worden gezorgd door de vereniging, zelf svp zorgen dat je
ergens op kunt zitten. Ben je in het bezit van eigen visspullen dan mag je die natuurlijk
meebrengen. Indien je zelf voer mee wil brengen mag dit natuurlijk ook.
Ouders mogen de kinderen tijdens het vissen helpen.
Tijdens de wedstrijd zal er een versnapering uitgedeeld worden, en
JE HEBT ALTIJD PRIJS en de DEELNAME IS GRATIS.
Dus als het jou iets lijkt om gezellig een middagje met ons en je papa en/of mama
aan de waterkant te zijn geef je dan op via onderstaand opgavenstrookje voor 1
september 2008.
Onderstaand opgavenstrookje kan worden ingeleverd bij:
P.Manders, De Vang 7 te Lieshout.
A. Manders, Kerkstraat 23 te Aarle-Rixtel
Of opgave via HSV.t.Dobbertje@planet.nl met vermelding van de gegevens die op het
opgavenstrookje worden gevraagd of telefonisch via 0499-423938.
Namens het bestuur van HSV ’t dobbertje hopen we op een goede opkomst zodat we
er met jullie een gezellige middag van kunnen maken.
——————————————————————————————————————
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
OPGAVESTROOKJE
Naam :……………………………………………….
Adres :……………………………………………….
Woonplaats: ………………………………………...
Leeftijd :…………………………………………….
Wil zich opgeven om mee te doen aan de open jeugdviswedstrijd op 20 september
2008
Svp doorhalen wat niet van toepassing is!!!!!!!!!!
*Komt wel/niet onder begeleiding.
*Brengt wel/geen eigen visspullen mee.

www.gemeenschapsblad.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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Maak kennis met tennis

Open toernooi tennisvereniging
de Hut, Aarle-Rixtel
Tennisvereniging De Hut in Aarle-Rixtel
heeft in de periode van zaterdag 30 aug.
t/m zondag 7 sept. 2008 alweer haar 42e.
open toernooi. De deelname staat open
voor de bij de KNLTB aangesloten leden.
Het toernooi is onderdeel van het
Districts Masters 2008. Er zal gespeeld
worden op kunstgras.
Er zullen ca. 200 wedstrijden gespeeld
worden. Deze worden verdeeld in de
spelsoorten enkel, dubbel en gemengd
dubbel, in de categorieën 5, 6, 7, en 8.
In de categorie 7 35+ worden alleen dubbels en gemengd dubbels gespeeld.
Digitaal inschrijven voor dit toernooi is
mogelijk t/m vrijdag 15 aug. 2008. Op de
internetpagina
van
onze
club
(www.ltvdehut.nl ) staat een inschrijfformulier, zodat u op een makkelijke en
snelle manier kunt inschrijven. Wacht
niet te lang want vol is vol.
Iedereen is van harte welkom op ons
tennispark.
Misschien is dit een prima gelegenheid
om kennis te maken met de tennissport.
Er zal gespeeld worden: op zaterdag 30
aug. en zondag 31 aug. vanaf 10.00 uur;
van maandag 1 sept. t/m vrijdag 5 sept.
vanaf 18.45 uur. Op zaterdag 6 sept.
wordt er gestart om 09.00 uur. De finales
worden gespeeld op zondag 7 sept.
vanaf ca. 10.00 uur.
Voor informatie kunt u terecht bij:
Rob van Brug, Mariastraat 37,
Aarle-Rixtel, telefoon: 0492-384394
Of via e-mailadres:
opentoernooi@ltvdehut.nl

Op zaterdag 30 augustus orgaiseert de
activiteitencommissie van tennisclub De
Hut een invitatie toernooi voor senioren.
Dit is een mooie gelegenheid om eens
kennis te maken met tennis en om te
kijken of deze sport iets voor jou is.
Zowel ervaren tennissers als beginners
zijn van harte welkom. Gezondheid,
sportiviteit en plezier, zowel in
teamverband als individueel. De aanvang
van dit toernooi is 19:30 uur. De kantine is
open om 19:00 uur. Ben jij 18 jaar of
ouder en benieuwd, kom dan gerust
langs. Heb je zelf een racket, neem deze
dan mee, Er liggen een aantal rackets
klaar voor wie er geen heeft. Voor meer
informatie: Frans van den Heuvel. Opstal
8 Aarle-Rixtel. Tel: 06 50682160
Plan Kersten wordt weer gewijzigd of
uitgesteld,
hebben ze mij in de wandelgangen
verteld.
Het gonst van de geruchten,
al met al moet ik daar diep van zuchten.
Wanneer komt er echt iets van de grond
en wordt onze dorpskern levendig en
gezond ?
Tijdens vakantieperiodes in ieder geval
niet,
je krijgt bijna tranen in de ogen als je dat
ziet.
Het lijkt op een uitgestorven dorp,
met een enkele aanwezige toerist,
die denkt als ie dat aanziet,
hier kom ik voor de laatste keer, beslist.
Bijna geen uitnodigende terrassen,
geen plaats om lekker gaan te zitten,
om tussendoor nog even te kunnen
plassen.
Op vele plaatsen in de omgeving zie je
dat wel,
daar moeten we toch iets aan doen
en liefst hééééél snel !!!!!!!!!
RD

ZOMERVOORDEEL

bij Drogisterij Raijmakers
Ontspannend bij

vermoeide spieren
Q Bij vermoeide spieren in o.a. nek en schouders
Q Ontspannende en rustgevende invloed
Q Voor een goede botaanmaak

Magnesium Balans is een ontspanningsformule die helpt bij vermoeide
spieren. De goed uitgebalanceerde combinatie van Magnesium en
Calcium hebben een ontspannende en rustgevende invloed. Bijvoorbeeld bij vermoeid nek- en schouderwerk of bij belasting van je handen,
polsen en ellebogen.
Magnesium doet meer
Magnesium geeft bovendien meer
energie, maakt minder stressgevoelig en houdt samen
met Calcium je
botten sterk.

120 tabl.

15,95

KORTING

⁹⁵ 200

60 tabl. van 895 voor 795

Q Remt het hongergevoel
Q Stimuleert de stofwisseling
Q Verhoogt de lichamelijke activiteit

Kilo’s verliezen?
SuperSlank bevat de extracten van acht kruiden plus het mineraal
Chroom. Het slimme van deze formule is, dat meerdere processen in
je lichaam geactiveerd worden.
Verhoogt de vetverbranding
Zo bevordert deze afslankformule je spijsvertering, verhoogt het je
vetverbranding, vermindert het je vetopslag en beperkt je eetlust.
Voorkomt hongergevoel
Chlorella, Schizandra en Matee geven je meer energie bij vermoeidheid
tijdens het afslanken en Chroom voorkomt hongergevoel doordat het je
bloedsuikerspiegel
34 normaal houdt.
2x 100 caps. 39,90 U BETAALT

+ 1995

GRATIS

Drogisterij Raijmakers
Dorpstraat 26, Aarle Rixtel
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Hoewel de weergoden ons in de vakantieperiode niet altijd gunstig gezind waren,
waren wij met de opkomst zeer tevreden
en lukte het ons zo nu en dan ook nog
om sommige fietsers nieuwe wegen te
laten ontdekken.
De komende weken gaan wij gewoon
door met de wekelijkse fietsavonden op
dinsdag en donderdag om 19.00 uur. Ook
de tochten van de Futteranen op
woensdagmiddag om 13.30 blijven op
ons programma, op woensdag 27-8 komt
daar nog een rit van 50 km. voor de
recreanten bij. De snelheid ligt daar
tussen de 18 en de 20 km. per uur.
Op 24-8 staat de Natuurmonumententochten van 85 en 115 km. op het
programma. Vertrek tussen 08.00 en
08.30 uur. In groepsverband kan men
starten om 08.05, 08.10 en om 08.15 uur.
Op 31-8 hebben we een uitwisseling met
onze fietsvrienden uit Ravenstein, die
komen hier om met ons naar d’n
Bockenreyder te toeren.
Ook is er op 31-8 weer een Gezinsfietstocht met vertrek om 10.00 uur,
elders in dit blad staat daar meer over.
Reserveer nu al 7-9, want dan staat onze
jaarlijkse Foto-Puzzel-Fietstocht op het
programma !! Volgende keer meer
hierover.
afd. publ.

GEZINSROUTE,
zondag 31 augustus 2008,
afstand ± 35 km.
Wat nostalgie, nee een zeer fraaie
gezinsroute heeft Aan de Wielen voor u .
Samen met het gezin groepsgewijs
heerlijk pedaleren door onze directe
omgeving. Ja dat kan op zondag 31
augustus 2008.
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We vertrekken om tien (10.00 uur) vanaf
clubhuis café De Lantaarn aan de
Dorpsstraat.
Onder vriendelijke deskundige begeleiding gaan we met u ruim 35 km fietsen.
De snelheid zal rond de 15 km. per uur
zijn. Dat zal U niet afschrikken, een goed
en voor eenieder aanvaardbaar tempo.
Ook voor de minder getrainde onder ons.
Het geeft U de mogelijkheid om tijdens
het fietsen lekker ‘bij’ te kletsen maar
ook om te genieten van de mooie natuur.
We gaan met u fietsen door een schitterend en zeer afwisselend gebied.
U kunt genieten van de landelijke
schoonheid door weide-, water- en bos
gebied. De landelijke rust zal u goed
doen. We fietsen over goed te berijden
wegen. De ervaren begeleider(s)ters
zullen U bijstaan bij eventueel pech.
Uiteraard hebben wij een rustpauze
ingelast, alwaar U op eigen kosten van
een welkome drankje kunt genieten.
Wij vertrouwen op een goede opkomst en
wensen U veel fietsplezier.
Voor eventuele vragen kunt U terecht bij
Toon Vogels, tel. 0492-382608.

K lokje

Oproep voor
onze kater Gabber
Onze zwart met witte kater is via een
samenloop van omstandigheden in AarleRixtel beland.
Wie heeft hem gezien, wie weet, waar hij
is of wie heeft hem in huis opgenomen?
Wij missen hem enorm, maar ook
Gabber zal niet gelukkig zijn, omdat hij
zo aan ons gehecht is. Wie kan ons,
tegen beloning, helpen? T: 046 - 451 85
40 E: cobyvanbreda@versatel.nl

Zoek hieronder waarvoor u bij mij terecht kunt
De woorden zijn kriskras in het diagram verborgen. De overgebleven
letters vormen de oplossing. Stuur de oplossing voor 18 september
naar a.verbakel@klussenier.nl en maak kans op een leuke prijs:

2 toegangskaarten voor woonbeurs Amsterdam
*
gratis inmeten en plaatsen insectenhorren
*
10% korting op uw klus-opdracht

ADVIES
BETROUWBAAR
DEUR
HUIS
I N LO O P K A S T
KEUKEN
K LU S
K WA L I T E I T
M A AT
ONDERHOUD
PLAN
PLISSÉ
RAAM
R E N O VAT I E
ROLHOR
SCHUIFDEUR
SERVICE
T E G E LW E R K
TIMMERWERK
TUINHUIS
VA K W E R K
VENSTERBANK
V LO E R
ZO N W E R I N G

De Klussenier Arie Verbakel • Lijsterstraat 24 • 5735 ET Aarle-Rixtel • Tel: 0492383901 •
Mobiel: 0657587790 • e-mail: a.verbakel@klussenier.nl • www.klussenier.nl
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website: www.bibliotheeklagebeemden.nl
De bibliotheek…….ruimte voor inspiratie!

De bibliotheek deze week!!
Nieuwe indeling AVI-niveau (Eerste
leesboekjes. AVI staat voor Analyse voor
Individualiseringsnormen. Het AVI-niveau
is een maatstaf voor de leesvaardigheid
van kinderen en de moeilijkheidsgraaad
van kinderboeken. Een praktisch hulpmiddel bij het zoeken naar een boek.dat
het beste aansluit bij het leesniveau van
uw kind. Zo weet u altijd welke boeken
uw kind goed kan lezen en welke te
makkelijk of nog te hoog gegrepen zijn.
Om de leesvaardigheid en de moeilijkheidsgraad nog beter op elkaar af te
stemmen is de bestaande AVI-indeling
onder de loep genomen. Een nieuwe
indeling die aansluit bij de groepen in het
basisonderwijs is het resultaat.
AVI in de bieb.
In de bibliotheek gaan kinderen op zoek
naar boeken die het beste aansluiten bij
hun AVI-niveau.
De boekjes voor het Aanvankelijk Lezen
zijn makkelijk te herkennen aan de letter
E (van Eerste leesboekjes) en de AVIcode op het rugetiket. In alle vestigingen
van Bibliotheek De Lage Beemden zijn
de AVI-boeken volgens de nieuwe
indeling omgewerkt. Tijdens het nieuwe
schooljaar kunt u zo altijd een passend
boek vinden voor uw kind.
Einde Zomerrooster
Vanaf maandag 18 augustus zijn alle
vestigingen van Bibliotheek De Lage
Beemden weer op de normale tijden
geopend.
Fotowedstrijd
In de afgelopen vakantietijd veel gelezen
en daarvan mooie foto’s gemaakt?
De inzendtermijn van onze fotowedstrijd
loopt nog tot 30 augustus.
Voor meer informatie kijk op onze

Boules Club “Du-Tie-Ut”
Oliebollen Mixtoernooi, op kermis maandag middag organiseert Jeu De Boules
Club “Du-Tie-Ut” een oliebollen
Mixtoernooi op de banen van BouloDrôme op het Heuvelplein, tevens het
kermisterrein. Degene die met de kermis
eens iets anders wil gaan doen en
geïnteresseerd is in het leuke spelletje, is
van harte welkom. U mag uw huisgenoot
meebrengen of uw vriend of vriendin. Ook
onze jeugdige generatie, die eens iets
anders wil, kom lekker kijken, kom ook
lekker meedoen. Het bijzondere van dit
spelletje, dat al eeuwen oud is, heeft de
eigenschap dat het voor iedereen te doen
en te leren valt. Wij, als Jeu de Boules
leden, zullen op een leuke manier
vertellen hoe de spelregels in elkaar
zitten. En er zijn volop Boules (Ballen)
aanwezig. De winnaar van deze middag
moet denken aan een lekkere zak
oliebollen. Die hij of zij dan weer lekker
verdeeld onder het aantal deelnemers.
Het gaat immers om de eer en de
eeuwige roem te mogen hebben. Als je
de kermis kampioen van Aarle-Rixtel
mag zijn. De omstreden winnaar van
2008. U mag deze titel het hele jaar door
bij je dragen en eventueel lid worden van
onze Jeu de Boules club. Drempelvrees
is bij deze club niet van toepassing. De
onvoorspelbaarheid is het leuke van dit
spelletje. Het is nooit het zelfde. Dat is
het mooie van deze sport. En als u veel
speelt, wordt u beslist “Unne hele
goeije.” We zien elkaar kermis
maandag middag half twee.
Hans van Roij, secretaris.
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17. Henk Nooijen 525
18. Britt v. Stiphout 524
De poedelprijs ging met 113 pnt. naar
Marc Bekkers

TOURSPEL ADW 2008
Voor het ADW Tour de France-spel was
de belangstelling goed, met 184 deelnemers hadden we er één meer dan vorig
jaar. Bijna dagelijks waren er in het
algemeen klassement wisselingen aan
kop, waarbij Toon Kessels ook enkele
dagen die plaats verdedigde, maar
uiteindelijk niet in de prijzen viel. Ralf
Migchels veroverde die koppositie op de
voorlaatste dag en stond die niet meer af,
doordat 6 renners op zijn lijst in de top
tien eindigden. De grootste sprong werd
op de laatste dag gemaakt door Hanneke
Nooijen, die mede door het juist
voorspellen van Tourwinnaar en de
winnaar van de Groene Trui, oprukte van
de 34e naar de 3e plaats. Opvallend is
verder dat er zowel in de top-18 als bij de
dagwinnaars veel jeugdige winnaars
zitten en dat is natuurlijk goed met het
oog op de toekomst.
Op www.aandewielen.nl kunt u het totale
eindklassement vinden, eventueel is de
einduitslag ook op papier verkrijgbaar.
De 18 prijswinnaars
1. Ralf Migchels 2 583 pnt.
2. Thijs Claessen 2 574
3. Hanneke Nooijen 558
4. Henny Verhorevoort 552
5. Thijs Respen 549
6. Ton Dortmans 5 547
7. Ton Dortmans, ploeg 2 en 3 544
9. Martijn Hendriks 539
10. Erik Nooijen 537
11. Marijke Klomp 534
12. Bram v. Stiphout 531
13. Antoinette Biemans 527
14. Bert Biemans 526
Erick Klomp 526
Maarten v. Stiphout 526

DAGWINNAARS: ( de 1e etappe telde
niet mee)
2e etappe: Henny Verhorevoort 44 pnt.
(na loting)
3e etappe: Daan Daniëls 39 pnt.
4e etappe: Bart v. Beek 47 pnt.
5e etappe: Luc Daniëls 52 pnt.
6e etappe: A. v. Zandvoort 2 50 pnt (na
loting)
7e etappe: Joris Driessen 35 pnt.
8e etappe: Ralf Migchels 1 55 pnt ( na
loting)
9e etappe: Diny Kooijmans 28 pnt. (na
loting)
10e etappe: Thijs Claessen 1 31 pnt.
11e etappe: Bart Knaapen 2 18 pnt.
12e etappe: Ralf Migchels 1 54 pnt.
13e etappe: Luc Daniëls 52 pnt.
14e etappe: Bart v. Zundert 2 35 pnt. (na
loting)
15e etappe: Jan v.d. Graef 21 pnt.
16e etappe: Ans Vogels 17 pnt. (na
loting)
17e etappe: Wim Melssen 47 pnt. ( na
loting)
18e etappe: Jef van Dijk 18 pnt.
19e etappe: Bart v. Zundert 2 42 pnt.
20e etappe: Bart van Beek 46 pnt.
21e etappe: Ralf Migchels 1 51 pnt. (na
loting

K lokje
Gezocht:
Wegens omstandigheden een nieuw
thuis voor mijn gecastreerde kater van ca
8 jaar oud. Het is een lieve aanhankelijke
kat die graag naar buiten gaat, maar hij
houdt niet van veel drukte en lawaai en is
geen kinderen gewend. Tel: 382615 (na
18.00 uur)
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Email:
wmo-lh@welzijnlaarbeek.nl
Maandag:
18.30-20.30 uur
Woensdag:
10.00-12.00 uur
Donderdag:
13.00-15.00 uur

WMO-SERVICEPUNTEN Aarle-Rixtel,
Lieshout en Mariahout.
Nu de welverdiende vakanties weer
achter de rug zijn, zijn de spreekuren van
onze 3 Wmo-Servicepunten weer gestart
met ingang van 11 augustus.
Er worden in de 3 kernen spreekuren
gehouden 3x per week 1 ochtend,
middag en avond. Dat betekent dat de
inwoners zelf een passend tijdstip
kunnen gaan zoeken.
De vrijwillige medewerkers geven op
uiteenlopende terreinen informatie en
advies. Hulp vindt plaats met vraagverheldering, gerichte verwijzingen en
beantwoording van de individuele vragen.
Iedereen kan hier terecht.
Een Wmo-servicepunt is anders dan een
lokaal loket. De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kent 9
prestatievelden. De inwoners kunnen in
de servicepunten voor uitlopende vragen
terecht. Er is veel aandacht voor het
geven van informatie en advies en een
stuk ondersteuning en op een later
tijdstip, indien mogelijk ook bemiddeling,
op het gebied van wonen, vervoer, welzijn,
zorg.
Er zijn geen kosten verbonden aan
bezoek aan het servicepunt.
Locaties en openingstijden:
Wmo-servicepunt Aarle-Rixtel:
Telefoon:
0492-383959
Email:
wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
Maandag:
10.00-12.00 uur
Dinsdag:
18.30-20.30 uur
Donderdag:
13.00-15.00 uur
Wmo-servicepunt Lieshout:
Telefoon:
0499-323927

Collecte Zonnebloem
In de week van 17 t / m 23 augustus
2008 komen de collectanten bij u langs
voor een bijdrage voor het plaatselijke
Zonnebloemwerk. Bestuur en medewerk(st)ers zijn u zeer erkentelijk voor
uw ondersteuning. Met uw bijdrage
maakt u het werk van de Zonnebloem
mogelijk. U kunt natuurlijk uw bijdrage
ook overmaken op bankrekening
10.14.10.224 van de Zonnebloem AarleRixtel. Alvast heel hartelijk dank.
Met uw bijdragen kunnen wij voor wij de
zieke, eenzame medemens een
gezellige middag, een uitstapje, een
bezoek aan regionale ontspanningsmiddag of zelfs een dagboottocht,
mogelijk maken. Daarnaast bezoeken
onze medewerk(st)ers onze gasten. Met
kerstmis bieden wij onze gasten een
kerstviering met een koffietafel aan. Dank
zij uw steun kunnen we dat realiseren.

K lokje
Dovens Meubelen: En Klokken –
Schilderijen – Matrassen – Dekbedden –
Overtrekken – Handdoeken en diverse
andere artikelen. Kerkeind 38. 0492341553 Milheeze
Dovens Meubelen: Wij ruilen uw oude
Meubelen in en verkopen ingeruilde
meubelen. 0492-341553. Kerkeind 38
Milheeze.

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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Op het moment dat u dit blad onder ogen
krijgt is de vakantie weer voorbij, althans
voor de mensen die gebonden zijn aan de
schoolvakanties. Op maandag 18
augustus begint het nieuwe schooljaar
weer en is voor de meesten van ons de
(vakantie) pret voorbij. Zo niet voor de
buurtbrigadier van Aarle-Rixtel. Ik ben
gedurende de zomervakantie ‘op mijn
post’ gebleven. Onze kinderen zijn al een
hele tijd de deur uit en daarom geven
mijn vrouw en ik er de voorkeur aan om
op andere momenten vakantie te vieren.
Bovendien is het ook niet verkeerd als er
toch wat mensen achterblijven om het ‘
verlaten fort ‘ te verdedigen, want
gedurende de vakantie leek het af en toe
wel of Aarle-Rixtel zowat helemaal
verlaten was. Trouwens ook van het
boevenvolk hadden er kennelijk veel
vakantie, maar zeker niet allemaal. In de
afgelopen periode zijn er toch nog wel
wat voorvallen geweest die de moeite van
het vermelden waard zijn;
Vernieling;
Door een bewoonster van de Julianalaan
werd aangifte gedaan van vernieling van
haar auto die op de oprit stond.
Onverlaten hadden op 28 juni de auto
met stenen bekogeld en het was niet de
eerste keer. We houden de boel in de
gaten en proberen de dader te betrappen.
Ook kregen we een aangifte binnen van
een dame in wiens auto op 7 juli op het
kerkplein had gestaan. Ook aan haar
auto was vernieling aangericht. In dit
geval was de hele zijkant bekrast.
Ook is er in de afgelopen periode meer
malen vernieling gepleegd aan De Duivenakker. Er werd een klein brandje gesticht
naast de brandweerkazerne en van de
Artex werd tot twee maal toe een hek
vernield. De jeugd die daar regelmatig
komt - en die zich waarschijnlijk aan de
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vernieling heeft schuldig gemaakt - moet
maar weer een les krijgen in hoe het
hoort.
Diefstal van de auto van de
pizzakoerier;
Op donderdag 28 juni werd ‘s-nachts in
de Dorpsstraat de auto van een pizzakoerier weggenomen. De man was even
een bestelling aan het afleveren en liet de
auto met draaiende motor achter. In die
tussentijd hebben twee Aarlese mannen
van 21 en 23 jaar kans gezien de auto te
stelen. De twee werden later in de nacht,
nog steeds in het bezit van de flink
beschadigde auto, in Oss aangehouden.
Tegen beiden wordt procesverbaal
opgemaakt. Een positief punt is dat een
van de ouders van de autodieven een
auto aan de pizzakoerier ter beschikking
heeft gesteld, zodat deze toch gewoon
zijn werk kon hervatten.
Verkeersongevallen;
Op vrijdag 27 juni reed een 52 jarige
vrouw uit Gemert op de Bakelseweg
tegen een lichtmast. De vrouw raakte
licht gewond en werd met de ambulance
naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw
was vermoedelijk tijdens het rijden in
slaap gevallen. Ze kwam juist bij de
kapper vandaag, of deze behandeling
dusdanig ontspannend voor haar was dat
ze daardoor in slaap viel weet ik niet,
maar het zou zo maar kunnen. In ieder
geval vielen de verwondingen achteraf
gelukkig mee.
Op vrijdag 18 juli raakte een 31 jarige
vrouw uit Helmond licht gewond toen ze
met haar auto, zonder goed uit te kijken,
vanaf het Hoog Strijp de Lieshoutseweg
opreed. Daar kwam ze met haar auto in
botsing met een andere auto die daar
reed. Deze bestuurster, een 53 jarige
vrouw uit Nunhem, raakte licht gewond
aan borst en knieën. Beide auto’s
moesten worden getakeld en beide
dames moesten voor onderzoek naar het
ziekenhuis.
Op zaterdag 26 juli raakte een 46 jarige
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bestuurster van een auto op de Bakelseweg de macht over het stuur kwijt. Via
de berm, de sloot, een maïsveld botste
ze uiteindelijk tegen enkele bomen,
waarna de auto tot stilstand kwam. Auto
totaal loss en de vrouw naar het ziekenhuis. Volgens haar was het wegvallen van
de luchtdruk, toen een grote tegemoetkomende vrachtwagen haar voorbij reed,
de reden dat ze was gaan slingeren.
Inbraak;
Van vrijdag 4 op zaterdag 5 juli werd
ingebroken in een veldschuur aan de
Beekseweg. De eigenaar werd ernstig
gedupeerd omdat al zijn mechanische
tuingereedschap werd weggenomen.
In dezelfde nacht werd ingebroken in de
auto van een bewoner van de Vinken. Uit
de auto werd een navigatieapparaat en
een radio/cd-speler weggenomen.
Tussen 1 en 3 augustus werd ingebroken
in een woning aan de Beekseweg. Er
werden in ieder geval een laptop en een
tv weggehaald.
Verdachte van verkrachting in
Lieshout en bedreiging in AarleRixtel aangehouden;
Op zondag 20 juli werd, laat in de avond,
een 17 jarig meisje uit Boekel, dat nabij
de Bavaria-rotonde op de bus zat te
wachten door een onbekende man
bedreigd en overmeesterd. Zij werd later
elders door de man verkracht. Van de
man kon zij een goed signalement geven.
De politie is hierop natuurlijk meteen een
uitgebreid onderzoek gestart. Daags
daarna werd op de Helmondseweg een
17 jarige inwoonster van Aarle-Rixtel aangesproken door een haar onbekende
man. Het meisje stopte aanvankelijk,
maar toen ze zag dat de man een mes
bij zich had, probeerde ze te vluchten. De
man trok haar nog van de fiets en na een
kort gesprekje mocht ze toch weer
vertrekken. Gelukkig werd haar bespaard
wat het meisje uit Boekel overkwam. Ook
het Aarlese slachtoffer kon een goed
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signalement geven, dat overeen kwam
met het signalement van de dader van het
voorval in Lieshout. Uit verder onderzoek
kwam een 36 jarige inwoner uit Winschoten (Groningen) naar voren, die werd in
Bunnik (Utrecht) aangehouden. De man
is inmiddels verhoord en heeft een
bekentenis afgelegd. De verdachte is voor
verdere afhandeling ter beschikking van
justitie gesteld
Mishandeling
In de vroege morgen van maandag 21 juli
werd een 24 jarige vrouw, die op haar
snorfiets op weg naar haar huis in
Helmond was, zonder reden in het
gezicht geslagen door een 19 jarige inwoner van Aarle-Rixtel. Door omstanders
werd de geweldpleger aangehouden en
ter plaatse gehouden tot de politie kwam.
Hierna werd de man voor verder onderzoek ingesloten, terwijl van het slachtoffer
een aangifte werd opgenomen. Bij het
verhoor wist de man wel dat hij iemand
geslagen had, maar waarom dat wist hij
niet. Duidelijk is dat hij dit over een tijdje
aan de rechter mag proberen uit te
leggen.
Vriendelijke groeten,
John Geerts, uw buurtbrigadier.
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