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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, Churchil-
laan 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.

PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek

Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
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 Keyserinne-
dael, 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.

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
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.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u en di-do 13.30 tot 15.00 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 13 juni
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering

Teerdag van het Gilde St. Margaretha
Voor de overleden Gildebroeders  en zusters van Gilde St. Margaretha
Karel de Jong

18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst
Voorganger Pater Pio Hagelaar
Nellie van Os (par.)
Ben Loomans
Overleden ouders Vlamings - Klomp
Overleden ouders Aarden - van de Berg
Tot welzijn van de parochie

Zondag  14 juni – SACRAMENTSDAG (van 11 juni)- 11e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang

Voorganger Pater Pio Hagelaar
Wim van Seggelen (par.)
Giel Brouwers (verj.)
Overleden ouders v. d. Kerkhof – Rooijakkers
Irene Muskens
Overleden ouders Gijsbers – v. d. Graef
Overleden familie van Berlo – Daniëls (100e huw. dag)

Maandag 15 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 17 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 18 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 19 juni – ALLERHEILIGSTE HART VAN JEZUS

Week van zaterdag 20 juni t/m vrijdag 26 juni
Zaterdag  20 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang – kindernevendienst

Voorganger Pater Pio Hagelaar
Jan Verhoeven (buurt)
Overl. oud. Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (verj. moeder)
Karel van Hoof
Frans Cooijmans (buurt)
Martien van den Heuvel
Hans van den Heuvel (par.)
Thieu Driessen (vaderdag)
Overleden ouders Kweens – de Hoon
Net van Hoof – Schellens (Zonnebloem)

Week van zaterdag 13 juni t/m vrijdag 19 juni
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Zondag  21 juni - 12e  Zondag door het jaar - Vaderdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Voorganger Pater Pio Hagelaar
Ben van Rixtel (buurt)
Herman van Bekkum
Jan Hendrix (vaderdag)
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Adriaan Loomans
Jan van Dommelen (par.)
Martien van Eindhoven en Piet Coolen
Overleden familie Coolen – Martens
Jan Otten
Overleden ouders Gerrit en Tonnie Driessen - Verleisdonk
Toos van de Boogaard – Driessen (verj.)
Toos Houët buurtbew.Wielewaal/Lijsterstr.)
Wim Driessen (par.)
Toon Roijackers (sterfdag)
Herman Verhoeven
Bijzondere intentie (fam. van Boh.)
Tot welzijn van onze parochie

Maandag  22 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 24 juni - GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 25 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 26 juni
12.00 uur Kapel – Huwelijksviering

Edwin Migchels en Clementien Schiltmans, Molenstraat 30.

Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten. Wilt u op Maandag alleen in
dringende gevallen naar de pastorie bellen? 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.
Attentie: Van 8 t/m 25 juni vervalt het spreekuur van de Pastor.
De administratie is op dinsdagochtend, donderdagochtend   en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. U kunt dan
terecht met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties enz. Voor
dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving,  kunt u de pastor bereiken op de
pastorie tel.:381215.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op  8 juli 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  19 juli a.s. Voor deze avond en voor de doop
van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.
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Informatieavond
over het Vormsel

Leerlingen van groep 8 of van de eerste
klas van het voortgezet onderwijs die
komend jaar mee willen doen aan de
vormselvoorbereiding zijn samen met hun
ouders van harte welkom op:
vrijdag 3 juli om 19.30 u in de aula van
basisschool ‘De Heindert
Kinderen die in Aarle-Rixtel naar de
basisschool gaan ontvangen een uitnodi-
ging via school, waarmee ze zich kunnen
opgeven. Degenen die elders op school
zitten, kunnen zich telefonisch of
schriftelijk opgeven bij de pastorie,
Heindertweg 1 (tel. 381215). Graag
z.s.m. aanmelden.
Kun je niet naar de informatieavond
komen, maar wil je wel graag meer
informatie ontvangen over de vormsel-
voorbereiding geef dat dan ook even door
op de pastorie. We sturen je dan
informatie toe. Ook jongeren die vorig jaar
al in het voortgezet onderwijs begonnen
zijn en die graag als nog mee willen doen
zijn van harte welkom.
We hopen velen van jullie te begroeten.
De vormselwerkgroep

Kort woordje van Pastor M. Deli
Feestvierend Aarle
Net zoals ieder jaar was het dubbel en
dik bingo in Aarle-Rixtel. Zowel de
Dorpsfeesten als het Blaaskapellen
Festival waren weer een ‘kei -super’.
Mijn complimenten aan de organisatoren
en allen die meewerkten aan het wel-
slagen van deze mooie festiviteiten! Wat
zijn de mensen hier toch heel creatief en
er zitten vele muzikale talenten in onze
dorpsgemeenschap.
Niet alleen de tent aan “De Dreef” liep vol,
maar ook in de grote wigwam, waar het
Blaaskapellen Festival plaats vond, kon
men over de koppen lopen. Het optreden
van onze Harmonie de Goede Hoop met
de bands o.a. “White-Stone” was echt
schitterend!  Zélfs de iets oudere mensen
hebben er van genoten.
Ook de nieuwe formatie van ‘Klokken-
dorper’-artiesten brachten schone
muziek ten gehore. Deze sympathieke
en talentrijke muzikanten vielen goed in
de smaak van het publiek.

‘Boer zoekt vrouw’
Ja, ja, ons Aarle wordt niet alleen in
Nederland, maar ook in België, heel
beroemd. ‘Den Heikant’ mag trots zijn!
Want, sinds kort hebben we hier een
televisie-ster in ons midden! Hewel, het
was een mooie, spontane en vlotte
presentatie. Proficiat Peter!  Ge hebt
dat heel goed gedaan. Het was mooi om
die kleine paardjes te zien huppelen en
springen in uw schone wei. Peter, we
duimen met z’n allen opdat er voor u een
goeie én vooral de juiste madame uit de
bus mag komen.

‘Parochie zoekt Misdienaars’
Niet alleen een jonge boer kan zich
soms alleen voelen maar ook een
pastoor! Zo dacht ik toen ik een tijdje in
Aarle was, dat we misdienaars genoeg
konden krijgen! Maar helaas is me dat
wel een beetje tegengevallen en voel ik

me daardoor soms wat alleen bij het
altaar staan. Helaas is er tot nog toe op
de t.v. géén programma: “Parochie zoekt
misdienaars”. Daarom wil ik graag via dit
blad hopen dat we erin mogen slagen om
meisjes en jongens te vinden die mij niet
langer alleen laten staan voor de
weekendvieringen. Ook oudere personen
zijn van harte welkom om acoliet te
worden tijdens vieringen op weekdagen,
o.a. bij uitvaarten. Ik wens Peter en
mijzelf toe dat we er in zullen slagen!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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OPEN DAG
PEUTERSPEELZAAL

Op zaterdag 13 juni wordt er bij
peuterspeelzaal De Rakkertjes een open
dag gehouden. Iedereen is van harte
welkom om eens een kijkje te komen
nemen en voor opa’s en oma’s is het een
leuke gelegenheid om te zien waar hun
kleinzoon of -dochter iedere week gaat
spelen.
De leidsters vertellen graag over het reilen
en zeilen op de speelzaal en zullen
eventuele vragen beantwoorden. De koffie
staat klaar en terwijl u in gesprek bent
met de leidsters of met andere bezoe-
kers kunnen de kinderen lekker spelen.
De dag is niet bedoeld om de peuter aan
te melden. Dit kan via de website van
Stippel, de overkoepelende organisatie
van de vier Laarbeekse peuterspeelzalen:
www.stippelspeelt.nl. Wanneer u niet
beschikt over internet dan kan het kind
wel schriftelijk worden aangemeld.
Tussen 10.00 en 12.00 uur bent u van
harte welkom. Loop gerust eens binnen.
De leidsters van De Rakkertjes,
De Duivenakker 76b.
Tel. 38 33 56.

In memoriam

Er valt een leegte bij ons clubje. Wat we
enigszins verwachtte overkwam ons. Het
droevige bericht dat mede biljarter Piet
Manders er niet meer is.
Zijn overlijden komt zeker voor zijn gezin
en familie veel te vroeg. Met hen hadden
wij Piet langer in ons midden willen
behouden.
Wij hebben Piet leren kennen als een
sociale biljarter. Hij was er altijd. Piet was
altijd in voor een goed gesprek. Hij sprak
zeer positief en open over zijn lichame-
lijke ongemakken. Was in voor een
geintje, maar was serieus op de juiste
momenten en nam zijn verantwoordelijk-
heid.
Als mede wedstrijdleider verzorgde hij de
onderlinge competitie, stadscompetitie
en nederlaagtoernooien tot in de puntjes.
Trad op als woordvoerder en gaf daarbij
blijk van zijn interesse in het wedstrijd-
verloop en de spelers. Hij genoot van het
samen zijn.
Enkele maanden geleden gaf hij aan het
zeer te betreuren niet meer zo frequent
aanwezig te kunnen zijn.
Zijn interesse in ‘zijn’ B.C. De Witte Poort
bleef, graag wilde hij op de hoogte blijven
van het wel en wee. Piet vond het prettig

om bezoek te ontvangen van zijn maten.
Doe de groeten aan de mannen waren
dan zijn laatste woorden.
Wij zullen Pietje missen. In hem verlie-
zen we een zeer gewaardeerd biljart
vriend. Piet zal altijd verbonden blijven
aan B.C. De Witte Poort in de door ons
ingestelde Piet Manders Trofee.
Dat hij moge ruste in vrede.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte toe in
deze zeer moeilijke tijd.
Namens: B.C. De Witte poort,
Ben Sibon.



De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD
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Reis naar Leiden.
Op zondag 28 juni organiseert Heem-
kundekring Barthold van Heessel weer
haar jaarlijkse  excursiereis. Dit jaar
bezoeken we de stad Leiden, alwaar we
met gidsen uitgebreid de stad zullen
verkennen.
Daarnaast is er gelegenheid om nog een
van de vele musea, die Leiden rijk is, te
bezoeken.
Het programma zal er ongeveer als volgt
uitzien: 8.00 uur vertrek uit Aarle-Rixtel
en omstreek 10.15 uur aankomst te
Leiden.
Na een korte rondwandeling volgt er om ±
11.00 uur koffie met gebak en daarna een
rondwandeling met gidsen.
Na de lunchpauze, waarin ieder op eigen
wijze de lunch ergens kan gebruiken is er
gelegenheid om een museum te bezoe-
ken. Voorstellen hiervoor zullen door ons
gedaan worden, waarna men een keuze
kan maken. Om ongeveer 18.00 uur
zullen we weer huiswaarts vertrekken.
De kosten voor deze reis zijn € 30,- p.p.
Men hoeft geen lid te zijn van de
Heemkundekring om deel te nemen, dus
schroom niet en geef u op als het u
interessant lijkt. U bent van harte

Publiekswandelingen

Zondag 21 juni – 10.00-12.00 uur
Moorselen en/of Keelgras, en/of visvijver
Lieshout.
Algemene wandeling: Water, beheer,
natte voedselarme gronden, zandpaden-
plan, orchideeën,  biotopen en weide-
vogels. Vertrek vanaf tennispark tussen
Lieshout en Mariahout, met: Jan Bijnen,
Cees Dietvorst, Jo Kicken.

welkom. Opgave kan geschieden bij dhr.
A. Gevers, Pfaffstraat 36, tel. 381846 of
bij mevr. F.van Duppen, Kannelustweg
28, tel. 381540.

Scouting Aarle-Rixtel bestaat dit jaar,
zoals u inmiddels al weet, 75 jaar. Dat
willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan.
We gaan deze zomer met alle leden en
leiding op gezamenlijk kamp naar Veere.
We vertrekken 25 juli met een grote bus
(met dank aan de Rabobank) naar het
Veerse Meer. We zullen daar als piraten
het gebied onveilig gaan maken. Iedere
speltak zal daar hun eigen kamp draaien,
maar op woensdag hebben we een
gezamenlijke dag.
Vrijdag 13 november is de dag dat we
écht 75 jaar bestaan. We willen iedereen
uitnodigen op onze receptie van 19.00
uur – 23.00 uur. Een leuke gelegenheid
om eens bij te kletsen met iedereen van
vroeger.
Meld je hiervoor aan op:
www.scoutingaarlerixtel.nl via de link 75
jaar.
Dan hebben we op zaterdag 14 november
een feestdag van 14.00 uur – 19.00 uur
voor alle leden en leiding. Wat we gaan
doen houden we nog even geheim, maar
het beloofd spectaculair te worden!
Tijdens de receptie willen we terugblikken
op vroeger. Mocht u nog oude foto’s,
films, dia’s of spullen hebben die u uit
wilt lenen, dan kunt u contact opnemen
met: Hans Walk, Buizerdstraat 6, Aarle-
Rixtel (0492-382381).
Kent u oud-leden, breng ze op de hoogte!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Groeten,
Bestuur Scouting Aarle-Rixtel
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administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

SLUITING VAN
HET SEIZOEN 2008/2009
Ter afsluiting van dit seizoen komen we
nog een keer gezellig bij elkaar en wel
op:

WOENSDAGVOND 24 JUNI  2009
IN DE DREEF

Mondharmonica-Orkest  “De Luchthap-
pers” uit Nuenen zal deze avond
muzikaal invullen.
Zij treden op in stad en regio. Het
repertoire dat “De Luchthappers” brengen
is bestemd voor jong en .. oud. Het bevat
herkenbare nummers uit de vaderlandse
populaire muziekhistorie naast buiten-
landse nummers, zoals evergreens en
ballades; kortom: luisterliedjes en mee-
zingers. Zij zorgen met hun optreden
zeker voor gezelligheid en sfeer.
De zaal gaat open om 19.00 uur en om
19.30 uur beginnen we, zoals altijd, met
het bekende kopje koffie.
In de pauze zal natuurlijk ook het
borreltje niet ontbreken.
Op deze laatste avond van het seizoen is
het toch goed om elkaar nog eens te
treffen, onder het genot van koffie en een
borreltje en …. vrolijke muziek.
Kom dus allemaal naar de Dreef.
TOT WOENSDAG 24 JUNI A.S.

Beste Dames

Dinsdag 16 juni Fietsdag
Als afsluiting van het seizoen gaan we
een dag fietsen. We vertrekken om 9.30
uur vanaf zaal ’t Heuveltje
U kunt zich daarvoor opgeven bij Tiny van
Zutphen.

Het bestuur

MUZIKALE IN JUNI

Na het succesvolle, drukbezochte
concert op het zonnige Carat paviljoen in
de Warande in Helmond op 31 mei heeft
Muzikale in juni weer twee uitvoeringen
voor de boeg.  Op woensdag 10 juni
speelt het orkest vanaf 19.30 uur in
Zorgboogcentrum De Regt in Beek en
Donk.
Op vrijdag 26 juni geeft Muzikale het
jaarlijkse pleinconcert en wel op het
Terlingenplein vanaf 20.30 uur. Muzikale
heeft er een traditie van gemaakt om elk
jaar op het eind van het zomerseizoen
ergens op een van de pleinen in Aarle-
Rixtel een concert te geven. Eerder werd
dit gedaan op Strijpsoord, Koudemaas en
Blauwe-Schutplein. Vorig jaar hebben
zich spontaan enkele muzikanten, die op
het Blauwe-Schutplein wonen, bij het
orkest aangesloten en hebben een paar
nummers meegespeeld. Muzikale ver-
wacht dat dit ook dit jaar wel weer zal
gebeuren. In samenwerking met Café/
Zaal Het Heuveltje wordt er voor gezorgd
dat er een grote tent komt te staan,
zodat er ook bij regenweer toch gespeeld
kan worden. De toegang is natuurlijk
gratis en niet alleen voor de bewoners
van het Terlingenplein en directe
omgeving, maar iedereen is van harte
welkom om gezellig naar de muziek van

Muzikale te komen luisteren onder het
genot van een getapt pilsje of een ander
drankje.
Voor meer informatie, foto’s van
Muzikale: www.muzikale.nl

KKKKKlokje

Oppasmoeder:
Bent u op zoek naar een lieve ervaren
oppasmoeder! Bel me dan even. Hetty
tel. 06.18.69.31.07
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Praktijk voor reflexzone therapie, neuro-reflexologie en massage
therapie te Aarle-Rixtel

Er staan nu niet een maar twee therapeuten voor u klaar
nl. Mieke Gielkens &  Petrie van Meerendonk

• Geen wachttijden meer
• Gedeeltelijk of gehele vergoeding ziekenfonds
• Geen verwijskaart van huisarts nodig
• Beide therapeuten zijn lid van de beroepsvereniging V.N.R.T.
• Ook preventieve behandeling is mogelijk omdat voorkomen beter is dan genezen, wie

wil er in deze stressvolle tijd nu niet een uurtje voor zichzelf om te onthaasten en te
genieten!!

• Reflexzone therapie ondersteunt en stimuleert uw zelfgenezend vermogen.  De hierna
beschreven klachten kunnen hierdoor verminderen: spanningshoofdpijn,
clusterhoofdpijn, migraine, duizeligheid, ziekte van Menière, hooikoorts,

slaapproblemen, obstipatie, maagklachten, incontinentie, bekkenbodem instabiliteit,
nierstenen, allergie, slijmbeursontstekingen, oorontstekingen en overige ontstekingen,

eczeem, blaasontsteking, astma, RSI, gewrichtspijnen, jicht, aambeien,
zwangerschapsbegeleiding, zwangerschapsnazorg, en rouwverwerking

Al de goede dingen in het leven moet je geprobeerd hebben,
daar is reflexone therapie er een van

Voor meer informatie kijk op:
www.petrie-zorggoedvoorjezelf.nl

of bel
0492 - 383213
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19 juni Optreden “Binderin” in
het Kouwenbergs Kerkje.

Op vrijdagavond 19 juni is er vanaf 20.00
uur een optreden van de groep “Binderin”
in het Kouwenbergs kerkje.
“Binderin” staat onder leiding van Joep
Gooiker. De groep bestaat uit vocalisten
en muzikanten en brengt naast prachtige
volksmuziek, begeleidt door klassieke
instrumenten, ook eigen nummers.
Het repertoire is dan ook heel gevarieerd
Kortom, een optreden wat je niet mag
missen. De entree bedraagt slechts €
2,50. Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de
kassa of zijn desgewenst van te voren
telefonisch te reserveren via telefoon-
nummer 0492 381851.

Harmonie
De Goede Hoop

Op woensdag 24 juni zal in conferentie-
centrum De Couwenbergh voor de eerste
maal “de blazersklas” haar muzikale
vaardigheden  laten horen. De blazers-
klas is  in 2008 opgericht en   bestaat uit
een twintigtal volwassenen die op latere
leeftijd zijn gestart  met muziek maken.
Dit gezelschap  staat onder leiding van
Paul van de Veerdonk.
Na het optreden van deze groep zal het
OJO enkele stukken ten gehore brengen.
Het repertoire van dit orkest is, evenals
de kwaliteit van de muziek die ten gehore
wordt gebracht, de laatste jaren flink
gegroeid en bestaat uit populaire, maar
ook uit licht-klassieke muziek. De leiding
van dit orkest is in handen van Louis van
de Weijer.
Zowel de blazersklas als het OJO zijn
onderdeel van harmonie De Goede Hoop.
De avond wordt muzikaal afgesloten door
het Aarlese orkest De Wanhoop. Dit
muziekgezelschap maakt voornamelijk
populaire ‘meezing-muziek’ en staat
onder leiding van Toon Derks.
Na de optredens bestaat de mogelijkheid
tot een gezellig samenzijn.
De avond begint om 20.15 uur en
iedereen wordt van harte uitgenodigd.
Het bestuur van harmonie De Goede
HoopTekenen/Schilderen in

Gemeenschapshuis De Dreef.

Er zijn voor het nieuwe cursusjaar 2009/
2010 nog enkele plaatsen vrij op donder-
dag van 9 tot 12 uur of van 1 tot 3 uur.
Heb je altijd al zin gehad om te gaan
tekenen/of schilderen geef je dan nu op.
Je kunt je inschrijven op woensdagavond
10 juni tussen 19.00 en 21.00 uur en
meteen een kijkje nemen in het schilder-
lokaal in gemeenschapshuis De Dreef.

KKKKKlokje

Gevonden:
Gouden! klavertje vier in Paula’s shop. U
kunt contact opnemen met 382034.

www.gemeenschapsblad.nl
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Op 13 juni 2009 gedenken 4 jubilarissen
bij het St. Margaretha Gilde dat zij
respectievelijk 25 en 40 jaar lid zijn van
het gilde. Reportad is op bezoek in hun
gildehuis aan de Havenweg. Het gilde
heeft hier sinds vijf jaar een prachtige tuin
en gildehuis. Zij kunnen hier vrijelijk
oefenen, vergaderen en activiteiten
voorbereiden. Ze zijn niet meer afhanke-
lijk van anderen om hun activiteiten te
kunnen uitoefenen. We kunnen binnen
op de trom oefenen, dat doen we
wekelijks met een tiental. De vendeliers
hebben hier ook alle ruimte om te
oefenen, zij zijn met een vijftal. Als je met
velen kunt oefenen en je weet waar je
voor staat, dan is het een echte
vriendenclub.  Natuurlijk hebben zij hun
eigen locatie in het dorp, tegenwoordig
café-zaal “De Lantaarn”. Hun oude locatie
“De Gieterij” is enkele jaren geleden
gesloten, dan kun je maar weer elders
onderdak zien te vinden. Jurgen Peters
heeft mij gevraagd om de jubilarissen
persoonlijk te ontmoeten en met hen
kennis te maken. De oudste van de vier
jubilarissen is Arnoldus (Nolleke) van de
Elzen. Hij is een bijzonder lid van het
gilde. Niet geüniformeerd, als enige van
alle gildebroeders. Ja, zei Arnoldus, ik
moest zaterdag en zondag mijn kost
verdienen. Dan kun je moeilijk met de

gildebroeders erop uittrekken. Vandaar
dat ik een gewoon lid was, zonder
uniform. Vandaar dat ik al veertig jaar een
uitzondering ben in het gilde van St.
Margaretha. Waarschijnlijk zal ik ook de
enige blijven. Ook Rinie de Jong is al
veertig jaar gildebroeder. Hij heeft de
functie van commandant. Ik wil graag
weten wat het inhoud. Als we erop
uittrekken ben ik verantwoordelijk voor de
orde en netheid. Ik zorg ervoor dat erop
tijd wordt vertrokken, geef de comman-
do’s, waar de gildebroeders zich aan
dienen te houden. Daarnaast is hij
beheerder van hun paviljoen zelf. Zorgt
ervoor dat er voldoende voorraad
aanwezig is. Het terrein zelf wordt door
anderen onderhouden. Ik moet toch even
kwijt dat het er fantastisch uitziet. Niet
alleen het terrein ligt er prachtig bij, maar
je kunt genieten van een prachtig uit-
zicht. Rinie de Jong vond het vorig jaar
fantastisch dat hij in 2008 de vrijwilligers-
penning van de gemeente Laarbeek
mocht ontvangen. Mei 2006 ontving hij de
1e prijs als beste commandant. Stijn
Hendriks en Ruud Biemans zijn beiden
vijfentwintig jaar lid. Dit zijn twee van de
jongere gildebroeders. Ruud is met zijn
25 jaar, tevens vijfentwintig jaar lid van de
vereniging. Hoe kan dat nou? Ben jij vanaf
de geboorte al gildebroeder, vraag ik mij
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af. Nee, zei Ruud, niet vanaf mijn geboor-
te, wel vanaf mijn doop. Ik ben namelijk
met gilde eer gedoopt. Misschien ben ik
wel de laatste geweest die op deze
manier lid is geworden. Stijn Hendriks is
tweeëndertig jaar en ook al op jonge
leeftijd toegetreden. Stijn is ook een van
de jonge bestuursleden van het gilde.
Stijn heeft de functie van tamboer en
Ruud is vendelier. We zien de beiden
gilden regelmatig optreden bij gebeurte-
nissen in Aarle-Rixtel. Toch vraag ik aan
de jubilarissen wat de meest voor-
komende activiteiten van het gilde zijn.
De regionale gildefeesten, de feestdag
van St. Margaretha, in de volksmond de
teerdag, de kermis, St. Niklaas inhalen,
de processie in de meimaand naar het
Mariakapelletje, de processie opluisteren
in Oostrum, de gildedag in Mechelen, op
de jaarmarkt koffie met appelflappen
verkopen, ook enveloppen met lotjes erin,
gildevrienden werven. We hebben over
twee jaar (in 2011) ons 600 jarig bestaan.
Dan organiseren wij hier de regionale
gildefeesten en dat kost best veel geld.
Daarom zijn we blij dat we sinds vorig
jaar sympathisanten en gildevrienden
hebben. Van alleen de contributie van de
leden kunnen we niet rondkomen. Je
hebt best veel vaste lasten, denk maar
aan het gebouw, de materialen voor te
vendelen en te trommen. Het onderhoud
van het zilverwerk, de uniformen en nog
vele andere dingen. Dus wie het gilde
jaarlijks wilt ondersteunen als sympathi-
sant (€ 20,00) of als gildevriend ( € 50,00)
kan dit doorgeven bij Ronald de Jong,
Brabantlaan 90 (Tel:06.432.71.756 of
email: rmdejong@gmail.com). Voor de
gildebroeders is het fijn om te weten dat
hun activiteiten door velen gedragen
wordt. Hoeveel leden hebben jullie op dit
moment? Op dit moment hebben we 51
leden, waarvan veel jongeren. De jongste
is zeven jaar. Wie kan er nu lid worden
van het Rode Schut? In Aarle-Rixtel
wonen. Je krijgt één jaar proeftijd. Man
zijn. Een functie ambiëren als tamboer,
vendelier of stokkendrager. Kunnen vrou-

wen geen lid zijn? Nee, in onze statuten
staat dat je man dient te zijn. Maar dat
wil niet zeggen dat de vrouwen door ons
geweerd worden. Nee, de gildezusters
zijn onze beste ondersteuners. Zonder
hen zouden wij heel veel dingen niet
kunnen doen. Samen ondersteunen zij
het gilde. Jullie hebben om de drie jaar
het Koningschieten, hebben jullie ook het
kruisboog schieten? Nee, wij schieten
eigenlijk maar heel weinig. Daarbij komt
nog dat de regelgeving steeds strenger
wordt. Soms zie je ook gildes met een
standaardruiter. Jullie hebben die niet.
Een standaardruiter is erg kostbaar en de
gilde broeder die hem berijdt mist
eigenlijk het hele gildegebeuren. Want
het paard moet weer terug naar huis
worden gebracht. De standaardruiter
dient een eigen paard te hebben, moet
een grote aanhanger en tevens een
zwaardere auto hebben om het paard te
vervoeren. Vandaar dat we deze niet
hebben. Maar we zijn blij met onze tam-
boers en vendeliers. De tamboers hebben
in 2008 het Brabants kampioenschap
gewonnen zowel als groep, maar ook
individueel.  
Zaterdag 13 juni 2009 hebben we onze
jaarlijkse dag dat we onze bescherm-
vrouwe Sint Margaretha gedenken. Om
9.30 start de dag met een gildemis in de
Onze Lieve Vrouwe kerk.Na afloop van
deze mis wordt de eed van trouw aan het
kerkelijk en burgerlijk gezag hernieuwd
op het kerkplein. Dit gebeurt door middel
van vaandelzwaaien en een vendelgroet.
Hierna gaan de gildebroeders en
genodigden naar de gildetuin voor een
koffietafel. Hier vindt ‘s middags de
huldiging plaats om 14.00 uur. Van 16.00
tot 18.00 uur is iedereen van harte
welkom, in de gildetuin aan de
Havenweg, om de jubilarissen te
feliciteren tijdens de receptie. Wij
wensen de vier jubilarissen een fijne dag
toe, hopelijk met goed weer. Van harte
gefeliciteerd met jullie jubileum. St.
Margaretha bedankt voor de gastvrijheid
en de koffie. Reportad



Openingstijden showroom
wo-do  :13.30-18.00 uur
Vrij    : 13.30-21.00 uur
za     :09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.
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De bibliotheek deze week!!

Spanning in de bibliotheek
Juni
- Maand van het Spannende Boek
Dit jaar is het thema Wraak: een inspira-
tiebron voor veel schrijvers.
Bibliotheek De Lage Beemden heeft een
grote collectie spannende boeken. Onze
medewerkers geven u graag advies als u
eens een spannend boek wilt lezen.
De site: www.crimezone.nl is om te
watertanden voor de liefhebber van
spannende boeken. Bent u lid van de
bibliotheek en leent u in de maand juni
een spannend boek? Vraag naar de
boekenlegger met bestelcode. Hiermee
kunt u online een voordelige dagkaart
voor de trein bestellen (Op=Op)
Met deze dagkaart kunt u vanaf maandag
8 juni t/m zondag 16 augustus voor
slechts € 22,50 (normaal € 72,80) een
hele dag 1e klas reizen met de NS.
Voor meer informatie zie
www.maandvanhetspannendeboek.nl
Komt u ook eens kijken naar de presen-
taties over dit thema in de vestigingen
van bibliotheek De Lage Beemden.
De Italiaanse maffia: ook een probleem
voor Nederland? In het kader van juni ‘De
Maand van het Spannende Boek’ heeft
bibliotheek De Lage Beemden Prof. Dr.
Cyrille Fijnaut uitgenodigd om over dit
onderwerp een lezing te geven.
Prof. Dr. Fijnaut is hoogleraar rechtsver-
gelijking en criminoloog en deed onder-
zoek in grote kwesties zoals: De Bende
van Nijvel, De zaak Dutroux, voor de
commissie van Traa en onlangs nog naar
de onveiligheid in Eindhoven.
Prof. Fijnaut weet op onderhoudende
wijze over zijn specialiteit te spreken.
De lezing wordt gehouden op donderdag

11 juni om 20.00 uur in Ontmoetings-
centrum Beek en Donk, Otterweg 29.
Kaartjes á € 3, - zijn verkrijgbaar bij alle
vestigingen van Bibliotheek De Lage
Beemden. Leden van de bibliotheek
kunnen een gratis kaartje afhalen in een
van de vestigingen. Iedereen die tussen 1
en 11 juni een ‘spannend’boek koopt bij
Bruna boekhandel Wijn in Gemert of
Boekel krijgt een gratis toegangsbewijs. 
Maandthema GGD
GGD Brabant-Zuidoost besteedt in
samenwerking met de lokale gezond-
heidswijzers in de maand  juni  aandacht
aan Reuma
Meer  informatie over dit onderwerp vindt
u op www.ggdbzo.nl of tel. 0880031244
De bibliotheek……ruimte voor inspiratie!!

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 Milheeze: Alles op
het gebied van meubelen voor uw
huiskamer – keuken en slaapkamer voor
jong en oud. Veel keuze voor senioren.
Tevens: Gordijnen – vitrage – binnen
zonwering – vloerbedekking – novilon en
laminaat vloeren. Lakens – slopen –
dekbedden – kussens. Klokken, staande
en hang en schilderen. Matrassen 2x80-
90x200 met 2 elektrische bodems, 2
motoren van € 1716,00 Nu als aanbieding
€ 1287,00 Zeer goed merk. Uit onze
eigen meubelmakerij betaalbare
meubelen. Op maat en model naar uw
keuze in 1e keuze houtsoorten, lakken en
kleuren. Bij aankoop nieuwe meubelen
kunt u uw oude meubelen inruilen.
Kerkeind 38 Milheeze. 0492-341553.
www.dovens.nl Meten en bezorgen zijn
bij ons gratis. Kerkeind 38, 0492-341553

KKKKKlokje



Het is tijd voor de Rabobank.
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Helaas verregenden de Dorp aan de
Riviertochten, daarom hopen we dat de
weergoden ons gunstiger gezind zijn bij
de Avondfietsvierdaagse van 8 t/m 11 juni
en bij de Hart-S-Tocht op 21 juni, die we
samen met de Hartstichting Aarle-Rixtel
organiseren. Wat betreft de Avond-
fietsvierdaagse kunnen we zeggen dat
het vier mooie tochten geworden zijn,
twee met een lengte van 29 km. en twee
van 31 km.. Vorige keer hebben wij u
daar uitgebreide informatie over gegeven.
De Hart-S-Tocht van 21 juni heeft een
lengte van 35 km. en gaat door de
natuurrijke omgeving van Vlierden,
Deurne en Bakel.
Halverwege de route is er pauze gepland
in de Bikkels.
Mem fietst en vertrekt in groepsverband
om 09.30 uur vanaf het kerkplein in Aarle-
Rixtel. De deelname is gratis en
bovendien krijgt men onderweg nog een
versnapering aangeboden.
U weet dat bewegen goed is voor lijf en
leden, dus ga mee en geniet van wat de
natuur ons bied. Meer informatie is
verkrijgbaar bij Toon Vogels en Ben Sibon
tel. 382608 en 381610.
afd. publ.

Zondag 21 juni 2009
Hart-S-fietsroute

Voor de echte fietsliefhebber(s)sters heeft
ADW in samenspraak met de Aarle-
Rixtelse afdeling van de Nederlandse
Hartstichting een prachtige fietstocht
uitgezet.
De route wordt gefietst op zondag 21 juni
2009, aanvang half tien (09.30u), start
vanaf het kerkplein aan de Dorpsstraat in
Aarle-Rixtel. De af te leggen route,
geschikt voor het hele gezin, voert ons
over prachtige goed berijdbare wegen c.q.
fietspaden. Het traject wat we afleggen,
ongeveer 35 kilometer, is zeer afwis-
selend. U kunt onderweg genieten van
mooie waterwegen idyllische plekjes,
bosgebied en weidse blikken. Tijdig
zullen we pauzeren voor een lekker bak-
kie koffie, of uiteraard iets anders. Aan de
kinderen is ook gedacht. Zij kunnen een
kleine versnapering tegemoet zien. Na de
pauze vervolgen we onze weg richting
Deurne om via Bakel huiswaarts te
keren.
Een route waar u zich niet zult vervelen
en waar de mogelijkheid openstaat om
gezellig bij te buurten. Het tempo zal
liggen rond de 14 a 15 km per uur. Ook
voor niet geoefende fietsers een snelheid
die haalbaar is. De gehele tocht worden
we door bekwame voorrijders begeleid.
Bij e.v. stukken zal vakkundige hulp
geboden worden. Uiteraard wachten we
op elkaar. We gaan samen uit en komen
graag samen terug. Hopelijk zijn de weer-
goden ons goed gezind, iets wat we niet
in de hand hebben. Graag tot ziens op
zondag 21 juni a.s. Geef de vader(s) een
sportieve en gezonde activiteit op
vaderdag!!!
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Inschrijvingen
jeugd3daagse 2009
achter de rug!

De inschrijfdagen voor de jeugd3daagse
zijn weer achter de rug! We hopen dat
iedereen die mee wil doen zich opge-
geven heeft. Het gaat weer een spektakel
worden op 1, 2 en 3 september. Het lijkt
allemaal voor jullie nog heel ver weg,
maar alle voorbereidingen zijn al weer
volop aan de gang! Het vergt altijd heel
veel tijd om alles ieder jaar weer in de
puntjes te verzorgen. Zonder de hulp van
alle vrijwilligers en onze sponsors kunnen
wij er ook niet zo’n leuk feestje van
maken! Dus als je tijd hebt om te komen
helpen meld je dan nog aan want we
hebben nog veel handjes tekort! Als
dank word je dan uitgenodigd op ons
feestje op donderdag avond! En het
schijnt dat dat feestje ieder jaar een groot
succes is! Er zijn ook al een aantal
sponsors die toe hebben gezegd ons te
sponsoren. Maar hoe meer middelen we
hebben, hoe grootser we het feestje
kunnen maken. Je wordt dan vermeld op
ons sponsorbord (op het veld) je krijgt een
vermelding op onze website
www.jeugd3daagse.nl   en je krijgt een
vermelding in het gemeenschapsblad!
Dus wij maken reclame voor u als u ons
sponsort. Dat lijkt ons een goede deal.
Ook staan er op onze website
www.jeugd3daagse.nl hints voor het

thema van de jeugd3daagse. We hebben
de hints expres alleen op de site vermeld
om zo veel mogelijk bezoekers te krijgen
op de website. Je moet de hints wel echt
zoeken dus ga maar eens klikken! Als je
denkt het thema te weten kun je contact
met ons opnemen! En ik kan jullie al
verklappen dat tot nu toe nog niemand
geraden heeft waar we het dit jaar over
gaan hebben! Dus graaf in je geheugen,
laat je hersenen knarsen en laat ons je
oplossing weten!nWij hebben er allemaal
weer super veel zin in! Kees, Hans, Elke,
Nadine, Petra, Karin, Josina, Maud,
Angela, Margo, Stephan, Jos, Patrick,
Rudy, Christel, Elly en Corrie

Tafeltennisclub  Attc 77 organiseert fiets-
tocht voor alle leden. De voorjaars-
competitie is inmiddels afgerond en het
bestuur van de Aarle-Rixtelse tafeltennis-
club buigt zich momenteel over de
competitie-indeling voor het najaar.
Worden het drie of vier jeugdteams is de
vraag, aanstormend talent is dus
aanwezig. Ook zijn er plannen om de
seniorencompetitie, zes teams, alleen
nog deel te laten nemen aan de vrijdag-
avondcompetitie zodat de jeugd op
zaterdag alle ruimte heeft om te spelen.
U hoort daarover nog meer in een
volgende publicatie.
Daarnaast heeft het bestuur samen met
een aantal actieve leden een fiks
programma opgemaakt voor de tijd
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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tussen de competities in. Weliswaar
wordt de hal gedurende een aantal weken
gesloten maar er wordt gewerkt aan de
opzet van een verrassingstournooi als
afsluiting van het seizoen op vrijdag 17 juli
2009. Alle leden, eventueel met partner,
zullen kunnen deelnemen. Op de korte
termijn zal de jaarlijkse fietstocht voor alle
leden  worden georganiseerd en wel op
zondag 14 juni 2009. Alle leden zijn
welkom, ook mogen hun gezinsleden
mee doen, partners kinderen en wat al
niet meer! Het belooft weer een gezellige
dag te worden met een fietstocht met
verschillende elementen, niet alleen het
sportieve (wie gaat er winnen in welke tijd
en met de best beantwoorde vragen)
maar ook de saamhorigheid binnen de
vereniging speelt een rol ( elkaar leren
kennen op een andere manier dan alleen
bijvoorbeeld de gedreven tafeltennisster).
De fietstocht wordt afgesloten met een
barbecue die zoals altijd gretig aftrek zal
vinden.
Wilt u mee doen met deze fietstocht dan
kan dat, meld u zich aan als lid van ATTC
77!  De eerste maand contributie wordt u
nu eenmalig geschonken, daarna
bedraagt de contributie voor senioren euro
5 per maand ( te betalen per kwartaal) of
voor de op de dag spelende senioren euro
3 per maand. Voor de prijs hoeft u het ,
naar onze mening, niet te laten!
Voor meer informatie: www.nttb.nl/attc77
of kom eens binnen lopen in de
tafeltennishal.

LAARBEEKSE
GOLFKAMPIOENSCHAPPEN
Op vrijdag 28 augustus vinden op de
achttien holes van De Peelse Golf in
Sevenum de Laarbeekse Golf Kampioen-
schappen 2009 plaats. Er wordt in twee
categorieën gespeeld, de lage en hoge
handicappers. De lage handicappers
spelen strokeplay; de hoge handicappers
spelen stableford met handicapverreke-
ning. De titel Laarbeeks Golf Kampioen

is voor de dame én heer met het minst
aantal slagen over achttien holes. De
Laarbeekse Golfkampioenschappen kent
een groot aantal succesvolle deelnemers
uit Aarle-Rixtel. De kampioenstitel bij de
dames werd in 2006 behaald door Toos
de Vries, in 2007 werd Brigitte Jonker-
gouw Laarbeeks Kampioen en vorig jaar
Margot van der Heijden. Voor de Aarlese
heren dus een grote uitdaging om dit jaar
ook eens met de eer te gaan strijken.
Een groot aantal Aarlese dames en heren
vielen de afgelopen jaren in de prijzen
met een tweede of derde plaats, birdie,
de longest en neary.
De kosten voor deelname, inclusief koffie
en Limburgse vlaai bij ontvangst én
dinerbuffet na afloop van de wedstrijd
bedragen € 65,-. Alleen Laarbeekers die
in het bezit zijn van een Golfvaardigheids-
bewijs (GVB)  kunnen zich tot uiterlijk 1
juli óf tot het maximum aantal deelnemers
is bereikt - en tegen contante betaling -
inschrijven. Inschrijvingen worden op
volgorde van binnenkomst verwerkt. Voor
informatie en/of deelname aan de
kampioenschappen kunt u vanaf 14 juni
contact opnemen met Marijke Brouwers,
Beatrixlaan 1 te Aarle-Rixtel, tel 0492-
386109 en Ineke Coppens, de Wieken 2
te Lieshout, tel. 0499-422923.



Pagina 30



Pagina 31BBBBBericht van:

Ook al beweren sommige mensen wel
eens anders, voetbal is echt niet alleen
een mannensport. Dat blijkt wel uit het
feit dat er tegenwoordig een eredivisie
voor vrouwen is, maar ook in de lagere
regionen is het vrouwenvoetbal in opmars!
Steeds meer clubs hebben meisjes- en
dameselftallen en het aantal groeit
explosief. Ook bij ASV’33 in Aarle-Rixtel
zit het meisjes- en vrouwenvoetbal in de
lift. Al jaren voetballen er meisjes met de
jongens mee, maar sinds enkele jaren
zijn er ook echte meisjesteams én twee
dameselftallen.
In januari 2004 is een begin gemaakt met
het damesvoetbal bij ASV’33. We zijn
begonnen met enkele dames, nog niet
eens genoeg voor een team, maar
iedereen was enthousiast en iedereen
kende wel iemand die zin had om mee te
gaan. Zo zijn we begonnen met weke-
lijkse trainingen en aan het begin van het
seizoen 2004-2005 waren er genoeg
dames verzameld om met een team aan
de competitie deel te gaan nemen.
De eerste wedstrijden leverden komische
momenten op en sommigen zullen hun
mening dat voetbal een echte mannen-
sport is regelmatig bevestigd hebben
gezien. Maar, alle begin is moeilijk. Al
snel kregen we er steeds meer handig-
heid in en het niveau werd steeds hoger.
Er werd zelfs af en toe een wedstrijd
gewonnen, wat bij enkelen zelfs wat
vreugdetranen met zich bracht. Dit
zorgde dan weer voor een hoop hilariteit
bij de toeschouwers. In het seizoen
2007-2008 werd het dameselftal zelfs
een keer periodeclubkampioen! Dát heeft
iedereen in Aarle-Rixtel geweten toen de
dames hun kampioenschap vierden met
een rondrit door het dorp op de platte kar.
Op een gegeven moment waren er zoveel
dames dat we net zoveel dames op de

bank als in het veld hadden. Tijd dus voor
een tweede elftal. Dat is met name voor
het tweede elftal niet altijd even gemak-
kelijk is geweest. Zij moesten namelijk
toch weer een beetje opnieuw beginnen,
maar desondanks is altijd het plezier
voorop blijven staan. De wens om te
winnen wordt steeds belangrijker, maar
de lol in het spelletje en de fijne omgang
met elkaar blijft toch de reden dat
iedereen er elke wedstrijd weer voor gaat.
Dat plezier zie je ook terug in het
jaarlijkse teamuitje en de toernooien die
we aan het einde van het seizoen spelen.
Inmiddels zitten er al weer bijna twee
seizoenen met twee elftallen op en
moeten we constateren dat qua niveau
de groei er een beetje uit lijkt. Aan het
enthousiasme van de dames en de
begeleiding ligt het niet, maar er is
duidelijk behoefte aan een nieuwe trainer,
die ons – nu we de basistechnieken in
onze benen hebben – verder kan helpen.
Wij denken die trainer gevonden te
hebben in Toon van de Ven, die al
jarenlange ervaring als trainer in het
vrouwenvoetbal heeft. Nu spelen we nog
mee in de onderste regionen van onze
competities, hopelijk kunnen we onder
leiding van Toon volgend jaar mee met de
middenmoot of zelfs de top.
Natuurlijk staat de sportbeoefening
voorop, maar zoals gezegd speelt het
plezier in het voetbal en alles eromheen
bij de dames van ASV’33 een grote rol.
De ene dame is prestatiegericht en gaat
voor het resultaat, voor de ander staat de
ontspanning, gezelligheid en vriendschap
voorop. Wat je ook belangrijk vindt, voor
iedereen hebben we plek bij ASV’33. Dat
blijkt ook wel uit het motto van de
dames: G.O.V.G.Z.E.W. Gewonnen Of
Verloren Gefeest Zal er Worden!
Dus ben je geïnteresseerd, heb je altijd al
willen voetballen, maar is het er nooit van
gekomen, of ben je gewoon benieuwd
wat het is, kom gerust eens langs bij een
training of een wedstrijd of kom een

ASV’33
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keertje meedoen met een training; zult
met open armen worden ontvangen. De
dames trainen op dinsdag- en donder-
dagavond; zij spelen hun wedstrijden op
zondagochtend. Belangstellende suppor-
ters en nieuwe leden zijn daarbij altijd van
harte welkom.
Voor meer informatie kun je bellen met
ASV’33, telefoonnummer 0492 38 19 24
of mailen naar info@asv33.nl. Ook kun je
een kijkje nemen op www.asv33.nl, de
website van ASV’33, en op de eigen site
van de dames op www.asvdames.tk.
Rianne Driessen
Commissie Wedstrijdzaken Dames
ASV’33

ASV’33 zoekt uitbreiding voor de
zogenaamde VUT club.
 
ASV’33 beschikt over een zogenaamde
VUT club. De werkzaamheden van deze
VUT club zijn o.a.:
. Diverse klussen in of aan de gebouwen
. Diverse klussen op het sportpark
  zoals:
o belijnen van de velden,
o wekelijks controleren en herstellen van

de velden,
o verwijderen van zwerfvuil,
o het verwijderen of ophangen van

reclameborden,
o het schoonhouden van de tribune,
o etc.
Helaas is de bezetting van onze VUT
club op dit moment veel te klein om al
deze werkzaamheden uit te voeren.
Omdat we vinden dat we een mooi
sportpark hebben en willen behouden is
het hebben van een VUT club die deze
werkzaamheden uitvoeren van groot
belang. Hierbij doen we dan ook een
dringend beroep op iedereen, om na te
gaan of er mensen zijn die zitting willen
gaan nemen in deze VUT club. Deze
persoon hoeft niet per se lid te zijn van
ASV’33 maar mag ook bv. een vader of
een grootvader zijn.

 Naast het uitvoeren van deze werk-
zaamheden (meestal een paar uurtjes op
maandagmorgen) is er natuurlijk ook
ruimte om aan de sociale contacten te
werken.
Heb je zelf interesse om zitting te nemen
in deze club of ken je iemand die dit wil
gaan doen, geef dit dan even door aan
een van de bestuursleden van ASV’33 of
stuur een mail naar
secretariaat@asv33.nl
Dank voor jullie hulp.

Eendracht maakt macht,
zoals we hebben kunnen zien,
de doeltreffendheid van het korte overleg,
verdient wat mij betreft een tien.
Onze oudjes krijgen weer wat rust,
nu de felste brand,
in Mariëngaarde lijkt gesust.
We zullen op onze hoede moeten
blijven,
want deze aanval van de Zorgboog,
liep over meerdere schijven !!!
Misschien heeft het een gunstig effect,
op het bouwen dat maar stagneert,
heeft dit de politici gewekt
of zie ik dat toch verkeerd.
De helft van 2009 is bijna voorbij,
maar er is nog steeds niks te zien,
van aanstalten voor wat leven in de
bouwerij.
RD

KKKKKlokje

Eenmalige Parelverkoop:
vrijdag 12 juni van 16.00 tot 20.00 uur van
zoetwaterparels, kristal en halfedelstenen
sieraden. Lieshoutseweg 43 Aarle-Rixtel.
Rechtstreeks geïmporteerd uit China.
Prijzen vanaf € 5,00

Herenkapsalon W. van Bakel.
Wegens vakantie gesloten van 8 t / m 22
juni 2009. Vanaf dinsdag 23juni 2009 zijn
wij weer geopend.
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

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

Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

openingstijden:
ma 13.00-17.00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

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

www.kapsalonastrid.nl
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De jaarmarkt, de dorpsfeesten en het
blaaskapellenfestival zijn weer achter de
rug. Om maar bij het begin te beginnen
bij de jaarmarkt op Hemelvaartsdag was
het gruwelijk druk. Volgens de organisatie
zouden ongeveer 30.000 mensen de
markt bezocht hebben. Ik heb ze niet
geteld, maar het waren er veel, heel veel.
Op de nodige momenten was er bijna
geen doorkomen meer aan. De markt zelf
verliep overigens in een gezellige sfeer. In
de straten rondom het marktterrein was
het qua parkeren wel een flinke puinhoop.
Mijn collega’s van de motorsurveillance
(en die kijken wat dat betreft behoorlijk
nauw) hebben in de omliggende straten
op een 30 tal auto’s, die echt asociaal
geparkeerd stonden (stopverbod,
parkeerverbod, verkeers doorstroming
belemmerend), een bekeuring geplakt. Ze
vertelden mij dat ze zich nog ingehouden
hadden en alleen de excessen hadden
voorzien van een bon. Overdag dus een
ontspannen sfeer  op de jaarmarkt.
In de avond die volgde waren er wel wat
incidentjes,  waar alcohol duidelijk een
grote rol speelde. Zo was er omstreeks
19.30  uur al dan niet opzettelijk  brand
ontstaan in de  aanhangwagen van de
mensen die bezig waren de rommel van
de markt op te ruimen. Door koelbloedig
optreden van de chauffeur kon de schade
beperkt blijven. Hij reed de brandende
rommel snel de Dorpsstraat uit en dump-
te de brandende troep aan de Heindert-
weg, alwaar de inmiddels gealarmeerde
brandweer het vuur kon doven. Ook
kregen we klachten binnen over dronken
lieden die vanaf een terras aan de
Dorpsstraat het werk van de opruimers
behoorlijk bemoeilijkten Voorts werden
die avond enkele dronken jongelieden
bekeurd vanwege wildplassen, het rijden
onder invloed, voorhanden hebben van

drugs en het plegen van de nodige
baldadigheden.
Ook de dorpsfeesten zijn weer, wat de
politie betreft, prima verlopen. Alleen in
de nacht van zondag 24 op maandag 25
mei was een café in de Dorpsstraat nog
veel te laat open. Daarvoor werd een
bekeuring uitgeschreven. Van de lieden
die het café verlieten was er één
dusdanig recalcitrant, dat deze werd
aangehouden. Aan het politiebureau in
Gemert is hij gehoord en kon met een
proces-verbaal op zak weer terug naar
Aarle-Rixtel.
Ook van het blaaskapellenfestival ont-
vingen wij geen wanklanken. Wel heb ik
gehoord dat in de tent weer vele mooie
klanken te horen waren. Dat kan ook niet
anders met zulke goede orkesten en het
lekkere bier. Kortom het was weer een
festijn waar wij als politie, geen omkijken
naar hadden.
DIEFSTAL TRACTOR;
Vanaf het erf van een boerderij aan de
Kloosterdreef werd tussen dinsdag 26
mei en woensdag 27 mei een tractor
weggehaald. Het betreft een blauwe
Landini tractor.
BALDADIGHEID;
Van de voordeur van het multifunctioneel-
centrum De Dreef werd in het Pinkster-
weekeind een ruit vernield. Onbekend is
wie dat gedaan heeft. Gezien de schade
duidde het er echter niet op dat hier
sprake was van een poging tot inbraak
maar eerder een geval van vernieling of
baldadigheid.
EENVOUDIGE STROPERIJ;
Eenvoudige stroperij is een wettelijke
term die we niet vaak meer tegen komen.
Het gaat dan om diefstal van in het veld
staande gewassen. Dit was het geval op
donderdag 28 mei, op een aardbeien-
akker nabij De Wolfsputten. Door de
eigenaar werden daar twee Helmonders,
een man van 49 jaar en een van 62 jaar,
betrapt die al twee tassen vol met
zomerkoninkjes geplukt hadden. Toen de
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eigenaar de mannen over het veld
benaderde namen de twee  de benen,
waarbij de oudste man struikelde over  de
in het veld liggende sproei installatie.
Gevolg bril stuk en nog geen aardbeien.
Volgens mij een duidelijk geval van  ‘
boontje komt om zijn loontje’.
WINKELDIEFSTAL;
Op vrijdag 29 mei werd door een
filiaalhouder van een winkel aan de
Dorpsstraat aangifte gedaan van winkel-
diefstal. De man die zich aan de diefstal
schuldig maakte liet tijdens zijn daad een
fles parfum uit de handen vallen en
maakte zich onmiddellijk uit de voeten.
Toen het winkelpersoneel de boel wilde
opruimen bleek dat er een aantal flessen
meer weg waren. Er is nog gezocht naar
de dader maar die is niet meer gevonden.
Tot zover mijn bijdrage,
Vriendelijke groet
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Ons dierenparkje
aan de Molenstraat!
De Aarlese bewoners zijn maar wat blij
met het dierenparkje aan de Molenstraat.
De ouderen hebben er een mooie
zitplaats. De moeders komen graag met
de kinderen naar de dieren kijken. Ja, er
lopen enorm veel verschillende dieren.
Van schapen, geiten, herten, kippen
ganzen, konijnen en nog veel meer. Weet
u wat Jan van den Boogaard nu zo erg
vindt? Dat er onder U mensen rondlopen
die de afval van de heggen met zakken
tegelijk in dit mooie parkje gooien. Weet
u dan niet dat de taxus takjes vergif
zijn voor de dieren. Jan moet alle
mogelijke moeite doen om zo snel
mogelijk deze tuinafval eruit te krijgen.
Dus gooi a.u.b. geen tuinafval meer over
de schutting van het dierenparkje. U
loopt de kans een forse boete te
krijgen voor het dumpen van uw
afval. Wees gewaarschuwd. De groene
container is de manier om uw afval af te

voeren. Er zijn diverse mensen inge-
schakeld om de politie te waarschuwen
zodra zij zien dat er afval gedumpt wordt
in het dienparkje. Een mobiele telefoon
legt u direct vast als bewijs.

55+markt
Gezond &
Comfort
bij Zorgboogcentrum
Keyserinnedael

Op donderdag 11 juni a.s. van 10.00-
16.00 uur organiseert De Zorgboog in
Zorgboogcentrum Keyserinnedael,
Kanaaldijk NO 18 te Helmond de
55+markt Gezond & Comfort.
Bij het ouder worden, gaan sommige
dingen niet altijd even gemakkelijk als
voorheen. Gelukkig is er ondersteuning
om het leven zo lang mogelijk zo prettig
mogelijk te maken. Juist om die reden
organiseert De Zorgboog de 55+markt
Gezond & Comfort. Op donderdag 11 juni
van 10.00 tot 16.00 uur kunnen bezoe-
kers kennismaken met diverse hulpmid-
delen die het ouder worden aangenamer
maken. Diverse organisaties presenteren
zich die dag in de foyer van Zorgboog-
centrum Keyserinnedael te Helmond.
Zo kunnen ouderen zich laten informeren
over onderwerpen als cursussen van De
Zorgboog Gezondheidsservice, gezond-
heid, hulpmiddelen, financiën, meubilair,
ontspanning, thuiszorg (kruiswerk van De
Zorgboog), voeding, welzijn en wonen bij
De Zorgboog. Daarnaast vinden de
volgende activiteiten plaats:
* 11.00 en 12.00 uur: Workshop eerste
hulp bij ongelukken voor senioren
* Gratis proeven bij de maaltijdenservice
* BMI-meting
* Laat u verwennen met een
voetreflexmassage!
De toegang is gratis. Iedereen is van
harte welkom!
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Aarle-Rixtel’s raad keurde
begroting 1957 goed
De scholen
De bedragen per leerling worden als volgt
vastgesteld voor het g.l.o.: f 35 per leer-
ling;voor het v.g.l.o. f 52 per leerling; u.l.o.
f 57 per leerling, voor wat de scholen in
eigendom van het schoolbestuur. Het
bedrag per leerling voor het g.l.o. wordt op
f 32,50 wat betreft scholen door de
gemeente in bruikleen genomen, vast-
gesteld. Het voorstel om de exploitatie-
vergoeding voor 1957 werd vastgesteld
voor u.l.o. op f 7.752; v.g.l.o. f 4.212; g.l.o.
f 9.275 voor wat betreft scholen in
eigendom van het schoolbestuur; en op
f 7.171,67 voor het g.l.o. voor wat betreft
scholen bij de gemeente in bruikleen
afgestaan. Besloten werd medewerking te
verlenen aan het bestuur van de r.-k.
meisjesschool inzake de aanleg van
centrale verwarming in verband met twee
nieuwe lokalen voor het uitgebreid lager
onderwijs.

Subsidies
Op het voorstel van B. en W. werd de
verordening regelende het verlenen van
subsidies aan Kerkgenootschappen
zonder hoofdelijke stemming vastgesteld,
welke hierop neerkomt, dat de pastoor
vijfhonderd en de kapelaan driehonderd
gulden per jaar wordt toegekend.
De subsidie voor de handboogschutterij
“De Eendracht” werd na discussie be-
paald op vijftig gulden.

Kredieten
Tot slot werden de volgende kredieten
voor de kapitaalsuitgaven beschikbaar
gesteld: verharding Kannelustweg f16.400;
verharding en riolering van wegen in de
Rixtelse akker f 102.400; bestratingen
rondom wijkgebouw en woningen voor

ouden van dagen f 18.500; uitbreiding
gasnet in de Jan van Rixtelstraat f 2.000;
voor het onderhoud der straatverlichting
f 2.000; opmaken ontwateringsplan van
de gronden in de Biezen en het Broek:
f 2.000.
In het belang van de vrijheid van het
verkeer en de veiligheid op de wegen
worden overeenkomstig het voorstel van
B. en W. een aantal verkeersmaatregelen
vastgesteld. Verschuuren kan het op
enkele punten niet met B. en W. eens
zijn, maar de voorz. Deelt mee, dat al-
dus is gehandeld op advies van deskun-
digen van de verkeersinspectie.
In de vorige vergadering is de ver-
bindingsweg tussen de Jan van Rixtel-
straat en Pastoor van de Heuvelstraat
aangehouden. B. en W. kunnen tot geen
betere benaming komen dan Akkestraat,
wat dan ook hun voorstel is. Verschuuren
meent dat er nu al een Jan van Rixtel-
straat, Pastoor van de Heuvelstraat,
Biermansstraat enz. is, een Pastoor de
Beerstraat, die zeer veel inwoners nog
gekend hebben ook op zijn plaats is. De
voorz. Deelt hem mee dat Pastoor van
de Heuvel is vernoemd omdat hij de
huidige parochiekerk heeft gesticht. B.
en W. hebben ook nog een vogelnaam in
overweging genomen, maar de
Nachtegaalstraat is zo genoemd naar de
kadastrale benaming. Zij hebben ook
nog even gedacht aan Rixtelsestraat,
maar dit zou te verwarrend werken. Om
nu tog aan de kadastrale benaming te
blijven zijn zij tot hun voorstel “Akker-
straat” gekomen. Na enige discussie
wordt aldus besloten.

Rondvraag
Swinkels dringt nogmaals aan op een
stopverbod op de kruising Kerkstraat-
Dorpsstraat. De voorz. Deelt mee dat
onlangs contact is opgenomen met
Provinciale Waterstaat, die van mening
is dat dit niet nodig is. Daarom willen B.
en W. met een knipperlicht volstaan.





Pagina 40


