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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.
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
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.
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

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 11 juli t/m vrijdag 17 juli
Zaterdag 11 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst
Ben Loomans
Overleden ouders Martens – van Deursen
Christien van Dijk – Strik
(par.)
Toos Houët
(K.B.O)
Piet Manders
(par.)
Overleden familie Jeurgens – van Goch
Zondag 12 juli –15de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Dilia Timmers – Bunthof
(j.get.)
Wim van Seggelen
(Hakendover)
Frans Maas
(buurt)
Overleden ouders Schrama – Jacobs
Betsie Manders – van Bree
(j. get.)
Francien Scheepers – Knoops
(par.)
Bijzondere intentie
Woensdag 15 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 18 juli t/m vrijdag 24 juli
Zaterdag 18 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang – kindernevendienst
Jan Verhoeven
(fam. v.d. Vossenberg)
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Frans Cooijmans
(par.)
Net van Hoof – Schellens
(par.)
Wim Driessen
(par.)
Overleden ouders Sanders-Scheepers
Familie Nossin-van Zundert
Zondag 19 juli - 16de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden ouders van der Most – de Groot
Jan van Dommelen
(fam. v. Gr.)
Toos Houët
(buurtbew.Wielewaal/Lijsterstr.)
Nellie Albers van de Linden
(K.B.O.)
Tot welzijn van de parochie
12.00 uur Kapel – Doopviering
Lotte Biemans, Janssensstraat 45.
Loek Vermelfoort, Beekseweg 5.
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13.00 uur

Kapel – Doopviering
Finn Verhoeven, Strijpsoord 4.
Eva Migchels, Piushof 17.
Woensdag 22 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Spreekuren Pastorie
Pastor Deli kunt u persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van
10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de
pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen. Op maandag is de pastorie
altijd gesloten.
Wilt u op Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Op dinsdag en vrijdag, woensdag- of donderdagochtend van 9 tot 12 uur is er
een medewerkster aanwezig op de pastorie. U kunt dan terecht met vragen over:
dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of
ziekenzalving, kunt u de pastor bereiken op de pastorie tel.:381215.
Openingstijden pastorie tijdens de vakantieperiode juli en augustus.
Wilt u Misintenties opgeven, of wilt u afspraken maken voor jubilea, enz. die in de
vakantieperiode vallen, doe dat dan svp tijdig. Misintenties die in het
gemeenschapsblad van 20 juli geplaatst moeten worden (6 weken), moeten voor
vrijdag 10 juli bij ons binnen zijn.
Kort woordje van Pastor M. Deli
Kreta
Hewel, het kan een mens echt deugd
doen, zo af en toe wat rust te nemen. Zo
mocht ik weer eens eventjes lekker gaan
uitblazen op Kreta. Het waren écht 10
dagen van rust aan het kristalhelder
water van de zee en het prachtige witte
berglandschap. Deze keer had ik gekozen voor ‘Plakias’, een klein en vooral
rustig plekske, helemaal in het Zuiden.
Na enkele dagen, kwam ik daar een excollega, uit de showwereld tegen, namelijk Freddy Demeyere, samen met zijn
vriendelijke echtgenote Frieda. Freddy
maakte in de jaren 70 deel uit van het
bekende duo: “Lester & Denwood”.
Gezellig hebben we enkele avonden
lekker gegeten en vooral goed gebabbeld
op het terras van Babis, Déspina en
Nikos de uitbaters van ‘Medousa’, een
typisch en warm aan te bevelen hotelleke, waar madame zelf nog alle lepels in
handen heeft en achter het fornuis staat.
Mooie werkgroepenvergadering

Het was een vruchtbare en mooie
bijeenkomst met het kerkbestuur en de
afgevaardigden van onze diverse werkgroepen. Mijn dank aan mevrouw Sissy
van de Weijer, die de vergadering voortreffelijk voorzat. Ter vervanging van dhr.
Henk van Eijndhoven. Want Henk was
diezelfde dag samen met o.a. Pastoor
Rudy de Kruijf en diaken Ton Schepens
voor een tiental dagen naar Ghana
vertrokken. Ze zullen daar ook het hospitaal gaan bezoeken en nagaan of de
centen die de mensen tijdens de vastenactie hebben gegeven goed werden
besteed. Voor alle duidelijkheid wil hierbij
vermelden dat deze mensen zélf hun
reis bekostigen.
Ik ben ook heel fier op onze Aarlese
mensen want ‘samen’ hebben ze veel
gegeven tijdens de vastenactie.
Bezoek uit België
Maandag 10 juli komt Pater Etienne weer
een aantal dagen op vakantie naar AarleRixtel. De pater is o.a. pastoor van twee
parochies in de stad Gent. En hij wil hier
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Bericht van:
in onze schone streek eens lekker komen uitblazen na een ontzettend druk
werkjaar.
Hartelijk welkom in de pastorie van AarleRixtel Pater Etienne. En geniet van uw
verblijf, hier in het mooiste dorp van
Nederland.
Misdienaars
De afgelopen weken hebben er reeds 7
meisjes en jongens zich aangemeld om
misdienaar te worden. Bedankt voor je
aanmelding!
Henk van Duppen, onmisbare én goeie
vriend van de parochie, heeft er weer
eens voor gezorgd en heeft een gezellig
uitstapje met de misdienaars voorzien.
Dit jaar gaan we naar ‘Toverland’ in
Sevenum. Het vervoer is in veilige handen
van ‘Taxi van Heijst’. Het zal voor
iedereen een plezante dag worden.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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Henk Gruijters
*24-5-1935 +5-6-2009
Bij deze wil ik mijn groot respect
uitspreken dat voor velen Henk, voor mij
nog steeds, heeft betekend. Vanaf dat ik
in Aarle-Rixtel woon, ruim 25 jaar, heb ik
de kracht van zijn gave, zijn luisterend
oor, zijn rust, zijn warmte, zijn eenvoud,
maar vooral het vertrouwen dat hij
uitstraalde mogen ervaren. Vele mensen
met mij, in en ver buiten Aarle-Rixtel,
klopten nooit vergeefs bij hem aan. Hij
stond vaak naast de huisarts als je om
hulp vroeg. Hij ging vaak voor de huisarts
als je om zijn hulp vroeg. Met respect
voor beiden. Moest iemand examen
doen, in wat dan ook. Was je iets kwijt,
kon je kindje niet slapen, moest iemand
een operatie of behandeling ondergaan.
Was iemand zeer ernstig ziek of op weg
naar de laatste gang. Hij was op dat
moment de persoon die voor jou zo
belangrijk was. Voor alles wat wij van
hem gevraagd hebben en zijn kracht
mochten voelen, moeten wij dankbaar
zijn. In herinnering zal hij bij ons blijven.
Hij was voor velen een groot mens. Henk,
je wel verdiende rust is je gegund. I.F.

Bedankt iedereen,
Met deze woorden willen wij iedereen heel erg bedanken voor alle mooie kaarten
bloemen bezoek telefoontjes
Huisartsen Titulaer en Engels. Pastoor Deli. De Zorgboog voor alle hulp die zei
ons geboden hebben.
Het was voor ons een fijn gevoel dat zoveel mensen met ons meeleefden.
Betsie Manders
Kinderen en
Kleinkinderen
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Europarlementariër Toine
Manders lovend over Aarle
Rixtelse zangeres Franka van
der Linden
Aarle Rixtel, 23 juni 2009
Afgelopen zondag presenteerde Franka
van der Linden haar eerste CD aan het
publiek middels een goedbezochte CD
presentatie in Conferentiecentrum De
Couwenberg. Toine Manders, regiovertegenwoordiger van het Europarlement in
Brussel gaf acte de presence om de
eerste CD in ontvangst te nemen en
uiteraard ook om de uitreiking aan Franka
te verrichten. Manders was lovend over
de zangkwaliteiten van Franka en dan
met name de Edith Piaff liedjes. “ Hierin
moet zij doorgaan” was zijn advies.
Vele familieleden, vrienden, bekenden, en
liefhebbers waren aanwezig tijdens de
eerste CD presentatie van het Album
“Souvenirs” van Franka van der Linden.
Ze vertolkte met veel bezieling en emotie
haar nummers wat haar een 2 minuten
durend ovationeel applaus opleverde aan
het eind van iedere set. Vooral de
bekendere songs als de French Song,
Hurt en de nummers van Edith Piaff
werden op emotionele wijze vertolkt.
Na haar eerste set was het tijd voor de
officiële handelingen om de eerste CD uit
te reiken aan een bekende Nederlander
die in de persoon van Toine Manders
werd gevonden.
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Europarlementariër Toine Manders kwam
in beeld toen hij en zijn vrouw een
optreden van Franka meemaakte en
helemaal enthousiast werden van de
zangkwaliteiten van Franka en met name
dan het Edith Piaff gedeelte.
Contact was gauw gezocht en via Toine
werd een optreden geregeld in Brussel
wat een groot succes bleek. Manders
hoefde er geen seconde over na te
denken toen hij door het management
van Franka werd gevraagd om deze rol op
zich te nemen. Presentator Joan van
Berlo van Showeventz had ook nog een
leuk cadeau voor Franka want ze werd
uitgenodigd voor een optreden in zijn
show tijdens het Kerstgala op 20
december in AHOY Rotterdam.
Al met al een geslaagde presentatie van
haar eerste CD.
De CD van Franka is te koop bij Drogisterij Raymakers in de Dorpsstraat
En ook online te bestellen via:
www.frankavanderlinden.nl

Pierre vd Vorst optiek
Dorpsstraat 40d Stiphout
tel 386078

Bouwvak vakantie van 11 t/m 25
augustus gesloten

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

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

www.dekaaskoning.nl
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Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Bericht van:
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BC De Witte Poort
finale dag
B.C. De Witte Poort, vierde afgelopen
donderdagmiddag het einde van de
biljartcompetitie 2008 – 2009.
Het werd een gezellig samenzijn met de
dames. De voorzitter Ad Sterken opende
de middag. Hij vroeg een minuut stilte
voor ons overleden lid Piet Manders.
Vervolgens nam Jan Lammers het woord.
Hij memoreerde naar de fijne tijd die wij
met Piet Manders hadden. Piet was de
rechterhand van Jan in en rond het
competitie gebeuren. Tot het laatste
moment spande Piet zich in voor een
goed en vlot verloop. Op Piet’s voorstel
om aan de laatst geëindigde van de
competitie een rode lantaarn uit te reiken
werd voldaan.
Wij zullen Piet missen.
Op Jan’s verzoek reikte het jongste lid
Martien Wich een herinnering (voor het
behalen van de meest hoogste series van
de competitie) uit aan het oudste lid
Willie Aarts.
Mw. Betsie Manders reikte daarna de
rode lantaarn en de Piet Manders Memorial bokaal uit aan Piet van Doren.
Hierna was Willie Aarts aan de beurt om
de kampioensbeker uit te reiken aan
Noud(je) Maas. Noud(je), inmiddels
inwoner van Mariahout, bleef onze
vereniging trouw. Hij liet ons zijn hielen
zien met zijn eerste plaats. Als tweede
eindigde nieuwkomer Martien Wich, die
Ben Sibon voorbleef. Het werd
een zeer prettig samenzijn.
Een gezelschap, waar het goed toeven
is. Hoog in het vaandel staat: eerst de
gezelligheid en dan de prestatie, die
zeker niet vergeten wordt. Dat het niet
alleen om biljarten gaat zal U niet
vreemd klinken. Met onze vrouwen
sloten we de dag gezellig af bij Tante
Polle Wop.
Zij houden ons ‘toch wel grijzende
mannen’ jong.
Nobis

Afgelopen weken is CENDRA door de
jeugd van de basisscholen in Aarle-Rixtel
druk bezocht. En hebben er elke woensdagmiddag een waar feest van gemaakt
er werd gedanst gezongen geknutseld en
spellen gedaan. Ook zijn er nog al enkele
die vrijwillig voor diskjockey spelen en dat
allemaal in een gemoedelijke sfeer .
De jeugd van Aarle laat op deze manier
zien dat ze samen best door een deur
kunnen en ook met de oudere vrijwilligers
overweg te kunnen.
Hierbij laten ze ook zien dat ze best goed
met de computer overweg kunnen en
deze verantwoordelijk gebruiken.
Ook de avonden met de oudere jeugd
zijn gezellig en worden goed bezocht.
op 24 juli houden we onze jaarlijkse
vakantie barbecue gaarne zien we onze
bezoekers op die avond
even
langskomen.
Al met al zijn wij vrijwilligers van
CENDRA zeer tevreden over het laatste
jaar dat we samen met onze jeugd
hebben doorgebracht , en met de vakantie voor de deur wensen wij al onze
jongeren een fijne tijd toe en hopen ze
gezond en uitgerust terug te zien.
Ps .Wij zijn open tot eind juli

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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Het ‘uitvliegen’ van Gastlenen.
Gastlenen
Gastlenen houdt in dat iedereen met een
Brabantse bibliotheekpas materialen kan
lenen en terugbrengen bij ander Brabantse bibliotheken. In eerste instantie geldt
dit voor alle vestigingen van Bibliotheek
Maasland, Biblioplus, De Lage Beemden,
Uden, Veghel, Helmond-Peel en Dommeldal. In de loop van 2009 wordt
Gastlenen uitgerold over Noord-Brabant
en Gelderland. In een later stadium
waarschijnlijk in heel Nederland.
Postduif als symbool
Met Gastlenen hoeft het bibliotheeklid
zich niet te bekommeren over de logistiek om het boek weer terug te bezorgen
bij de ‘thuisbibliotheek’. De materialen
kunnen namelijk worden ingeleverd bij de
‘thuis’bibliotheek en de ‘gast’bibliotheek.
De postduif staat symbool voor deze
dienst. Een postduif vindt altijd zijn weg
huiswaarts. Wetenschappers hebben nog
steeds niet achterhaald hoe de postduif
dit doet, maar de mens maakt al eeuwen
gebruik van deze eigenschap.
Extra service
Gastlenen is een extra service voor
bibliotheekleden en maakt de bibliotheek
toegankelijker. Bibliotheekleden zijn niet
langer gebonden aan de openingstijden
en de collectie van hun thuisbibliotheek.
Daarnaast brengt deze dienst gemak
voor de gebruikers. Gastlener worden is
heel simpel. Ga met je bibliotheekpas
naar de informatiebalie van de
gastbibliotheek. Laat je registreren als
gastlener. En de postduif doet de rest!
Zomer in de bibliotheek
De zomervakantie staat weer voor de
deur. Tijd om voorbereidingen te treffen en
leesvoer te verzamelen.
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Daarvoor gaat u natuurlijk naar de
bibliotheek! Daar staat in de maanden juli
en augustus alles in het teken van
Zomerlezen.
In de vestigingen is een ‘zomerleestafel’
gemaakt met leuke, spannende, gezellige en interessante vakantieboeken. En
denk ook eens aan luisterboeken.
De keuze is aan u!
Voedselveiligheid
thema
Gezondheidswijzer in juli en augustus
GGD Brabant-Zuidoost besteedt in
samenwerking met de lokale gezondheidswijzers in de maanden juli en
augustus aandacht aan voedselveiligheid. ‘Wat moet je weten om veilig te
eten’ en ‘Hoe voorkom je voedselinfecties’ kunt u lezen op de website van
De Lage Beemden.
Kijk voor meer informatie op de website
van de bibliotheek: www.bibliotheekdlb.nl.

André Schoenmakers zi .....
Witte watter naw wir werd verteld
althans ‘twerd mai zo gemeld
alle winkels in Aale gaon dicht.
Dè lijkt welnie op ut uurst gezicht
mèr ze zeggen de slagter gi sluiten
en ôk Maria sti al nun tijd buiten spel
en er kommen wel mèr monumenten
net ast aantal mensen dè lèèft van de
rente.
Wie vur zun aige wil beginnen
of iets van zun zaak wil maken
moet urst al die buiten Aalese
overwinnen
die gin genoeg hebben an hun aige
zaken
en van ons durp hun rustoord willen
maken
behalve van de straot en des nie allein
mar praot,
want dor bende oe lève

nie mèr zeker.

Drukkerij Aarle-Rixtel
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Beste zangliefhebbers,
De zomerse aanloop naar de voor onze
regio late zomervakantie is vol van
activiteiten. Muziek, dans en presentaties stoeien om de aandacht van het
naar gezelschap zoekende publiek. De
fietspaden zijn overvol en de terrassen
worden overspoeld door mensen om
verfrissende dranken en bieden de
gelegenheid tot veel ontspannende
conversatie.
Intussen wordt er hard gewerkt aan de
voorbereiding van al wat de verenigingen
de gemeenschap te bieden hebben na de
vlucht uit de dagelijkse sleur zoals met
de kermisdagen de activiteiten van de
Blauwe en de Rooie Schut.
Gemengd Koor De Klokkengieters AarleRixtel laat geen moment onbenut om te
repeteren. De gelederen zijn enigszins
uitgedund door de vakantievierende, niet
aan de vastgestelde vakantieperiode
gebonden leden, maar de meerderheid is
present tot de rustperiode van 20 juli tot
en met 24 augustus.
Er wordt hard gewerkt aan de opbouw
van het grote jubileumconcert dat op
zondag 11 oktober samen met Harmonie
De Goede Hoop in de Aarle-Rixtelse
Parochiekerk wordt gegeven. De combinatie Klokkengieters en De Goede Hoop
doet het al 109 jaar. In november 1900
traden zij voor de eerste keer samen op.
Dit jaar is er veel aandacht voor
respectievelijk het 110-jarig en 135-jarig
bestaan van Gemengd Koor De Klokkengieters en Harmonie De Goede Hoop. Er
zal op 11 oktober een overweldigend
programma geboden worden.
Maar de zangers en zangeressen hebben
nog meer op het programma.
Op zondag 13 december verzorgt Gemengd Koor De Klokkengieters onder de
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titel Op Weg Naar Kerstmis een concert
in de kapel van de Zusters Franciscanessen in Oirschot en een week later
op 20 december kunt u naar dat concert
luisteren tijdens het tot traditie geworden
kerstconcert in de Aarle-Rixtelse
parochiekerk.
Tenslotte wordt door velen al uitgezien
naar de hoogmis op eerste kerstdag in
welke viering Gemengd Koor De
Klokkengieters de gezangen verzorgt en
ieder de gelegenheid krijgt mee te
zingen.
Jong en oud kan het gehele programma
meezingen wanneer men lid is van
Gemengd Koor De Klokkengieters uit
Aarle-Rixtel, u bent van harte welkom!

Harmonie
De Goede Hoop
Zomerconcert
Harmonie De Goede Hoop zal op dinsdag
14 juli a.s. het seizoen muzikaal afsluiten
en de vakantie periode inluiden met een
populair zomerconcert.
Dit concert zal gehouden worden op het
kerkplein. Tijdens het concert zal de
Dorpsstraat vanaf de Heindertweg tot de
Kerkstraat afgesloten zijn, zodat u rustig
en ontspannen kunt genieten van een
gevarieerd programma, gespeeld door de
verschillende orkesten van de harmonie.
Het groot orkest zal het concert afsluiten
met een gedeeltelijke herhaling van het
programma wat gespeeld is tijdens het
blaaskapellenfestival. Hiervoor hebben we
de band White Stone wederom bereid
gevonden om de harmonie te komen
versterken.
Het terras van café De Lantaarn zal
enigszins uitgebreid worden, zodat u
tijdens het beluisteren van de muziek
hiervan gebruik kunt maken indien u
wenst. Het zomerconcert begint om
19:30 uur.

Bericht van:

De orkesten van
Harmonie De Goede Hoop
presenteren zich weer.
Het is de laatste week van juni voor de
verschillende orkesten van harmonie De
Goede Hoop een drukke week geweest.
De maand juni is gestart met een spetterend optreden van het Harmonieorkest
op zaterdagavond in de feesttent bij het
Klokkendorperfestival.
Op woensdag 24 juni is er een gezamenlijk concert georganiseerd van de Blazersklas, tegenwoordig La Banda,
genaamd, het OJO en het orkest “De
Wanhoop” in het conferentiecentrum De
Couwenbergh. In deze prachtige
ambiance liet de “jongste loot” van de
Harmonie voor de eerste keer haar
kwaliteiten zien aan een overvolle zaal
gevuld met belangstellenden. Dit orkest
onder leiding van Paul van de Veerdonk
heeft in enkele maanden tijd al verschillende stukjes op het repertoire staan en
in de toekomst zal er zeker meer van
gehoord worden. Het OJO, gedirigeerd
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door Louis van de Weijer speelde licht
klassieke stukken gecombineerd met
enkele marsen. Ook dit orkest staat
tegenwoordig haar mannetje. De sluiting
van de avond werd verzorgd door het
orkest “De Wanhoop” onder leiding van
Toon Derks, dat alles uit de kast haalde
om leuke en populaire Nederlandstalige
muziek ten gehore te brengen. Het
publiek genoot en deze initiatieven van de
Harmonie zijn zeker voor herhaling
vatbaar. Tot de kleine uurtjes werd er nog
nagepraat.
De zondagmiddag startte voor de leden
van het harmonie orkest met het brengen
van een aubade aan de geslaagden van
de muziekopleiding van de Harmonie.
Ook het leerlingenorkest en het AMV
zorgden voor de nodige muzikale
ondersteuning.
Rond 14.30 uur werden 6 bruidsparen,
die 50 jaar of langer getrouwd waren en 3
gedecoreerden door de voorzitter Nico
van der Wielen verwelkomd voor de
jaarlijkse serenadedag. Na een kopje
koffie met gebak speelde het OJO. Het

Bericht van:
harmonieorkest bracht daarna een
serenade aan de jubilarissen, die zich
hadden opgesteld op de trappen van de
Couwenbergh. Het was voor sommige
emotioneel om toegespeeld te worden
door zo’n groot prachtig orkest. Na de
installatie van 4 nieuwe commissarissen
door de voorzitter was het officiële
gedeelte ten einde en was het tijd voor
een geweldige feestavond in de Lantaarn.

Orgel uit de kapel verwijderd.
Wat enkele weken nog als voornemen
werd uitgesproken is inmiddels in praktijk
gebracht en hebben wij, bestuur Heemkundekring Aarle-Rixtel, vernomen dat
het orgel van de O.L.Vrouw-kapel is
overgebracht naar de grote kerk in AarleRixtel. Argumenten van het parochiebestuur waren:
Tijdens drukkere avondwakes zou
het bankje van het orgel soms door
bezoekers als zitplaats worden gebruikt
en dat zou te gevaarlijk zijn. Het zou
onverantwoord zijn dat er bij een
calamiteit tegelijkertijd veel mensen via
de ene uitgang zouden moeten vluchten;
Het orgel in de kapel wordt toch
bijna niet meer gebruikt;
Avondwakes kunnen in de kapel
van Mariëngaarde gehouden worden.
Ik weet niet in hoeverre u op de hoogte
bent met de gang van zaken in de
afgelopen 2 jaar, maar avondwakes
worden al enkele jaren uitsluitend
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gehouden in de kapel van Mariëngaarde.
De argumentatie hiervoor was inderdaad
de brandveiligheid. (Hoe was dat in de
eeuwen voorheen dan, toen er niet alleen
avondwakes, maar ook Eucharistievieringen plaatsvonden???).
In de grote kerk is de afstand tussen koor
en orgel groot en met het toenemen van
de leeftijd van koorzangers en zangeressen is dit problematischer.
Ik ken de gedachte om een kleiner orgel
voor in de kerk te plaatsen omdat hiervan
al eerder sprake was.
Maar wat doe je dan met trouwmissen of
andere vieringen die juist wel in de kapel
plaatsvinden?
Wordt er dan een orgeltje ingehuurd voor
de mensen die toch een koortje of soliste
tijdens hun dienst willen laten zingen?
Hierbij vervult het orgel een heel
functionele rol.
Het orgel dat men nu uit de kapel
heeft verwijderd is hier in 1985 geplaatst .
(Het dateert uit 1935, volgens het
parochiebestuur). In 1968 werd het kleine
Smitsorgel, dat in 1908 door de
pensionairen aan de kapel werd geschonken, zomaar weggehaald en naar
Tilburg verhuisd. Dit was op zich al een
laakbare zaak.
Tussen 1968 en 1985 was er geen orgel.
Wij, als heemkundekring, vinden het heel
jammer dat het orgel uit de kapel is
gehaald.
Was het geen optie om t.z.t. het orgel uit
de kapel Mariëngaarde over te hevelen
naar de kerk? Immers deze kapel verliest
ook zijn functie als kapel, wanneer de
plannen van de Zorgboog doorgaan.
Daarnaast hebben wij het parochiebestuur nog op andere zaken attent
gemaakt.
Op het kerkhof zijn diverse monumentale
graven in stukken geslagen en afgevoerd
zoals de grafsteen van bouwpastoor Van
Asten, van Pastoor van Sambeek die het
kapelleke destijds (1855) van de ge-

Report Ad in gesprek met:
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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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Bericht van:
meente terugkocht en Mariëngaarde naar
Aarle-Rixtel haalde en de grafsteen van
pastoor De Beer, de bouwer van de huidige pastorie en die zowel de kerk als de
kapel op een prachtige wijze een facelift
gaf. De stukken grafsteen (die werden
destijds door de familie van Noordwijk uit
een container gered) krijgen binnenkort
nabij de Mariakapel een ereplaats (in
gemeentegrond met toestemming van de
gemeente!!!). De stukken worden als een
legpuzzel weer samengevoegd.
De grafsteen van de 19e eeuwse burgemeester P. Donkers, ook een waar
monumentje, is ongeschonden van de
vuilstort gered en ligt nu ook nog in de
tuin van de familie Van Noordwijk. Ook
deze krijgt een ereplaats.
Op het kerkhof bevindt zich nu nog het
monumentale graf van burgemeester
Alphons Emile Albers Pistorius en diens
echtgenote, de meest markante burgemeester die Aarle-Rixtel heeft gehad. Hoe
zal het deze grafsteen vergaan??????
Kortom, wij hebben bij het parochiebestuur nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het cultuur-historisch erfgoed
wat op dit moment onder hun hoede valt.
We hebben gevraagd om hierover met
elkaar in gesprek te gaan, echter tot op
dit moment hebben wij geen enkele
reactie van hen mogen ontvangen.
Misschien komt het nog.
Jan Dekkers, voorzitter Heemkundekring
Barthold van Heessel, Aarle-Rixtel.

Inleveren kopij
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar) tot

uiterlijk dinsdagavond
voor het verschijnen van het
volgende nummer op adres:
Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com
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Klokje
Dovens Meubelen en Woninginrichter. Gordijnen – Vitrage – Vloerbedekking – Novilon – Laminaat. Wij
meten, maken, hangen en leggen.
(vakkundig) 0492-341553 Milheeze,
Kerkeind 38
Dovens eigen Meubelmakerij.
Met betaalbare kwaliteits meubelen in
diverse houtsoorten en kleuren in eigen
ontwerp. Wij maken met u samen uw
eigen model meubelen. Binnenveld 1
Milheeze. 0492-341553.
Dovens Meubelen.
Klokken – Schilderijen. Matrassen,
dekbedden, overtrekken, handdoeken en
div. artikelen. Kerkeind 38, 0492-341553.
Milheeze.
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Beste zeilers
en toekomstige zeilers,
Ook dit jaar organiseren wij weer een
watersportkamp op het Holtus eiland,
gelegen in de Loosdrechtse plassen.
Het zeilkamp is bedoeld voor jongens uit
Laarbeek en omstreken van 13 t/m 18
jaar, die goed kunnen zwemmen.
De leiding van het kamp bestaat uit
deskundige mensen die, als je dat zelf
wilt, jou het zeilen kunnen leren.
Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens
het kamp een zeildiploma te behalen.
Behalve zeilen, kan je op en rond het
Holtus eiland vissen, kanoën en
zwemmen.
Dagelijks worden er leuke activiteiten
georganiseerd en ‘s avonds zitten we met
z’n allen rond het kampvuur, voor een
spelletje kaart en/of sterke verhalen.
Is je interesse gewekt?
Kom dan op vrijdag 10 juli om 20.00 uur,
naar de informatie avond in de blokhut
aan de Jan van Rixtelstraat 30A te
Aarle-Rixtel .
Natuurlijk zijn ouders ook van harte
welkom op deze avond.
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Op deze avond kan je jezelf
inschrijven voor deelname,
foto’s en video bekijken van
voorgaande jaren en verdere info
over het zeilkamp krijgen.
Neem, om je in te schrijven voor
het komende kamp, •15
inschrijfgeld en een pasfoto
mee.
Mocht je op deze avond
verhinderd zijn, dan kun je jezelf
opgeven bij:
Jan van Geel
tel: 0492-381239
Len van Teeffelen
tel: 0492-450195
Wim van Dijk
tel: 0492-382473
E-mailadres:info@zeilkamplaarbeek.nl
Website: www.zeilkamplaarbeek.nl
http://zeilkamplaarbeek.hyves.nl/
Kampdatum 2009: zaterdag 15 augustus
t/m zaterdag 22 augustus
Kampgeld: inclusief inschrijfgeld is
• 145,Vertrekken: Met de bus vanaf het
kerkplein in Aarle-Rixtel
Tot ziens op 10 juli

Klokje
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.
Dovens Meubelen.
Alles, maar dan ook alles wat betreft
meubelen voor woonkamer – slaapkamer
en keuken, tafels en stoelen. Senioren
opgelet, grote keuze. Kerkeind 38
Milheeze. 0492-341553.
Dovens Meubelen.
Wij ruilen uw oude meubelen in en
verkopen ingeruilde meubelen. 0492351553. Kerkeind 38, Milheeze.
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Hart-S- fietstocht
De afgelopen jaren hebben ons geleerd
dat er ook in de vakantiemaanden
voldoende belangstelling is om te gaan
fietsen. Ons programma gaat dus in juli
en augustus voor het grootste gedeelte
gewoon door. Dat betekent fietstochten
op de dinsdag- en donderdagavonden
met start om 19.00 uur. Een rit op de
woensdagmiddag om 13.30 uur en mooie
routes op de zondagmorgen om 08.30
uur.
Op onze site www.aandewielen.nl staat
alle informatie over afstanden etc. Ook
personen die hier op vakantie zijn en
willen genieten van de fraaie omgeving
zijn van harte welkom. Deelname is
gratis. Hebt u geen internet, dat kunt u
voor informatie bellen naar het
secretariaat tel. 382265.
Wij wensen iedereen een gezonde en
sportieve vakantie toe !!!

Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 19 %
1/1 pagina: • 50,=
1/2 pagina: • 26,50
1/3 pagina:• 19,=

Klokjes inclusief BTW: v.a. • 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: • 9,=
www.gemeenschapsblad.nl
nlichtingen
voor adverteren
in het Gemeenschapsblad
Ad Loos Kerkstraat 39
Tel 0492 - 382034

I

Op zondag 21 juni, omstreeks 09.30 uur
vertrokken we met 18 fietsfanaten aan de
Hart-S-fietstocht. Het aantal viel wel wat
tegen. We hadden wat meer ‘vaders’ en
gezinnen met kinderen verwacht. Het
was droog, met zware bewolking.
Mogelijk dat daardoor ‘velen’ het lieten
afweten. Met de vrouwen in de meerderheid fietsten we vol goede moed via de
Havenweg, het koeienpad naar het mooie
Dierdonk. Na enkele klimmetjes te
hebben overwonnen doemde de ‘steile’’
Dierdonk fietsbrug op. Een zucht van
verlichting ging door het kleine peloton
toen de voorrijders de brug links lieten
liggen, er vervolgens onder door fietsten
richting Dierdonkse plassen. Genietend
van de watersporters, de bossen en
weidse blikken belandden we uiteindelijk
bij ons rustpunt ‘De Bikkels’. Hier was
het goed toeven. Het zonnetje brak door
en de koffie met versnapering deed ons
goed.
Voldoende hersteld fietsten we naar
Deurne. Onderweg konden we waarnemen dat Deurne flink uitbreid. Een
mooi aangelegd industrieterrein met een
variatie aan bedrijven. Gekomen bij de
grote weg Helmond – Venray maakten we
gebruik van het stoplicht. Een veilige
oversteek en verder richting Bakel.
Halverwege de Deurneseweg fietsten we
linksaf het bosgebied in. Een prachtig
fietspad leidde ons door het bos en
weidegebied naar de Schouw. Hierna
staken we de grote weg Helmond Bakel
over om via de Heikant terug te fietsen
naar Aarle-Rixtel.
Dank aan de voorbereiders, wij hebben
genoten van een mooie fietstocht.
Nobis
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Boekjes
jeugd3daagse!
Volgende week krijgen alle kinderen en
leiding die zich ingeschreven hebben voor
de jeugd3daagse hun boekje thuis
bezorgd. Hierin staat een aantal belangrijke mededelingen. Zo kun je hierin
bijvoorbeeld vinden in welk groepje je zit.
Dit nummer moet je goed onthouden!
Ook staat erin wat je allemaal mee moet
nemen op welke dagen. Dat is bv op
dinsdag je hamer en een kwast. Zullen
we weer net zulke mooie hutten kunnen
bouwen als vorig jaar? Ook moet je je
reserve kleren en je regenpak niet
vergeten! We hebben dat dit jaar
natuurlijk niet nodig, want we hebben al 2
jaar achter elkaar een buitje regen
gehad. Dit jaar komt er geen regen meer
in AARLE!
Op www.jeugd3daagse.nl kun je nog
naar de hints zoeken van het thema van
dit jaar! Het is heel moeilijk om het te
raden, dus waag maar een gok! We
zitten dit jaar niet in het buitenland? Of
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toch wel?
Op de website staan ook nog veel dingen
die handig zijn om te weten. Het verslag
van vorig jaar, foto’s en de mensen die
ons gesponsord hebben! Kortom de
moeite waard om er ff een kijkje te
nemen!
Als de temperatuur zo blijft tot 1, 2, en 3
september, komt alles goed!
Groetjes van het team van de
jeugd3daagse!

Klokje
Verloren
Metalen wieldop, in of om Aarle-Rixtel.
Tegen beloning terug te bezorgen.
Telefoon 06-207 787 02

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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De Meikever
Even dacht ik dat we echt de barricaden
op zouden moeten, toevallig wist ik nog
een oude strijdbijl te liggen, begraven in
vroeger tijden. Te vuur en te zwaard, op
oorlogspad voor de belangen van
Mariengaarde, of beter gezegd voor de
bewoners. Gelukkig dat het allemaal met
een sisser afliep, voorlopig althans. We
hebben wel laten merken dat we bereid
zijn te vechten voor de goede zaak en
daar kunnen ze de komende tijd rekening
mee houden. Geen rare plannen meer en
probeer niet stiekum een andere truc.
We laten niet met ons sollen.
Zo, de stoom is weer van de ketel en dat
is ook maar beter met de temperaturen
van de laatste week. Ze kwamen weer
dichtbij mijn smeltpunt en de hele dag
water drinken is niet mijn favoriete bezigheid. De oude Germanen hebben het
gerstenat niet voor niets uitgevonden en
de Lieshoutse brouwerij mag haar naam
houden, we hoeven alleen maar voor een
goede dorst te zorgen.
Ik probeer me de laatste weken zo onopvallend mogelijk in de omgeving van
de Heikant te bewegen want sinds boer
Peter een vrouw zoekt, schijnt het daar
te wemelen van het vrouwelijk schoon.
Geen wonder met al die skon perdjes in
de wei. Daar moeten die meiden toch
massaal op af komen, voor Peter een
makkie, rustig op je gemak eentje uitzoeken, maar kiezen is niet altijd even
eenvoudig. De afgewezen dames kunnen
altijd nog een mooi paard van vader Piet
kopen, ze hoeven niet met lege handen
naar huis terug.
En wat een nieuws he. Het Wil-Helmonds niet eerlijk gekozen en dan ook
nog gejat van Boel Nolle De tekst van dat
liedje kennen we allemaal, kunnen we
toch mooi tegen de Hellemonders opzingen, we hebben zangtalenten genoeg.
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Voor mij tijd om toch eens serieus werk
te gaan maken van het Aarlese volkslied,
het Wil-Ales.
In mijn tuin krioelde het van de jonge
merels, heggemussen, pimpelmezen en
een hongerige zwart-witte kater uit de
buurt. Die heb ik even geholpen, zeker
nadat hij in mijn buxus-heg stond te
sproeien om wat indruk te maken op een
ander exemplaar, dat volgevreten in het
warme zand van de voortuin lag. Mijn
echtgenote heeft heel lief wat antikattenkorrels onder de heggen gestrooid,
zo kun je het ook oplossen. Ik heb ze
niet meer gezien. Moeder merel heeft
ook weer vertrouwen want in de trompetplant boven de voordeur is ze het
volgende nest aan het inrichten. Pa merel
doet nog steeds braaf zijn avondgezang
op de schoorsteen.
Vorige week werd ik op mijn vakantieadres verrast door een leeuwerik die
met zijn druk gezang de aandacht trok.
Lang niet meer gehoord in het Laarbeekse, zitten ze er nog wel, vroeg ik me
af. Ik blijf het een prachtig schouwspel
vinden als de vogel zich als een baksteen
naar beneden laat vallen en abrupt met
zijn gekwetter stopt, om korte tijd later
weer vrolijk fluitend op te stijgen en het
ritueel opnieuw te beginnen. Vroeger
lagen we uren op de rug in het gras om
de vogels boven in de lucht te ontdekken
en dan te volgen.
De waterhoenen en eenden op Strijp
hebben last van droge voeten want het
waterpeil trekt zich zoals de Europese
gletschers hoe langer hoe verder terug.
Tijd voor een frisse bui, mijn bloemen
zitten, of liever gezegd hangen, er ook op
te wachten. Dank aan de honderden
hommels die half mei mijn kiwibloemetjes
hebben bevrucht want de struik hangt
mudvol. Ik denk een recordoogst deze
herfst. Maar eerst nog snoepen van de
frambozen en bessen . Met ijs en
slagroom, de zomer kan niet lang genoeg
duren.
De meikever.

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

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

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

Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.

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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We zijn weer aangeland in de zomer.
Heerlijk, de tijd van vakantie, geen school
meer, even uit de dagelijkse sleur en
lekker ontspannen. De lange avonden en
het mooie weer zorgen ervoor dat
mensen langer buiten vertoeven en in
veel gevallen ook een extra glaasje
drinken. Gezellig, een bbq-tje erbij en het
feest is compleet. Voor de mensen die
deelnemen aan dat feest is dat dan het
geval, heerlijk hoor - vooral genieten is
mijn devies - maar voor andere mensen,
die in de directe omgeving wonen, is het
lawaai en de overlast nogal eens een
bron van ergernis. Vanwege de warmte
en het extra glaasje kan soms de boel
snel escaleren en voor je het weet slaat
de feestvreugde om in vervelendheid en/
of ellende. Soms moet daar dan de
politie aan te pas komen en da’s voor de
meeste mensen dan opeens niet leuk
meer. Vandaar mijn oproep aan de
mensen die houden van de gezelligheid
tijdens de zwoele zomeravonden; HOUD
REKENING MET DE BUURT. Oh ja, ook
nog even dit; veel mensen denken dat
harde geluiden tot tien uur ‘s avonds
mogen. Praten of een feestje achter in je
tuin mag natuurlijk altijd, maar als de hele
straat er gruwelijk last van heeft, is er dus
ook sprake van overlast - en dat geldt dus
ook voor 10 uur in de avond. Wel wil ik
ieder adviseren om, als je overlast ervaart
van lawaai in de buurt, om het eerst zelf
(op een fatsoenlijke manier) met de
veroorzaker het probleem aan te kaarten.
In de meeste gevallen stopt de overlast
dan, gewoon omdat men soms ‘ niet
eens weet ‘ dat een ander het geluid als
overlast ervaart.
Dat ook het gezellige avondje aan de
barbecue snel kan omslaan tot groot
verdriet, bleek een gezin aan het
Clovishof. De bewoonster zou op dinsdag
23 juni voor haar zoontje en zijn vriendje
een etentje in de tuin verzorgen. Eerder
die dag werd een nieuwe barbecue

inclusief gasfles en toebehoren gekocht.
Voor de aansluiting van het spul werd de
vader van het vriendje gevraagd te helpen.
Het feest vangt aan, echter de jongens
ontdekken dat er wat ploft in het
apparaat. De vader van het vriendje er
maar weer bij geroepen. Op het moment
dat deze de apparatuur wil gaan nakijken
ontstaat er een steekvlam, die volgens
getuigen tot boven het dak uitkomt.
Gevolg 1e en 2e graads verbranding aan
armen en buik. Met de ambulance werd
de onfortuinlijke man naar het ziekenhuis
in Helmond en later naar Eindhoven
gebracht. Ook de brandweer werd er nog
bij geroepen, maar die hoefden in feite
niet zoveel meer te doen. Naast de
genoemde ellende was ook het
zonneluifel achter de woning totaal
vernield, om nog maar niet te spreken
van de schrik
Voorts hebben we in de afgelopen weken
nog van de volgende voorvallen meldingen
gekregen;
MISHANDELING;
Op maandagmorgen 8 juni was een 52
jarige man uit Aarle-Rixtel, in een woning
aan het Carolushof, aan het werken.
Kennelijk maakte hij met deze werkzaamheden, naar de zin van de buurman,
die de nacht te voren had gewerkt, te
veel lawaai. De mishandeling was dusdanig dat de mishandelde zich door de
huisarts moest laten behandelen. Tegen
de geweldpleger werd proces-verbaal
opgemaakt.
VERNIELING;
Op zondagavond 14 juni werd in een
woning aan De Duivenakker een
verjaardag gevierd. In de loop van de
nacht werden twee voertuigen van
bezoekers van dat feestje flink
beschadigd. Het betreft een bromfiets en
een motor die bewerkt werden met
mogelijk een schroevendraaier. Of de
vernieling met het feestje te maken had
is verder niet bekend geworden.
DIEFSTAL en/of VERNIELING;
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Bericht van:
Bij een kantoor aan de Havenweg werden
in de nacht van 8 op 9 juni enkele
plantenbakken weggenomen. Ook werd
er een buitenlamp vernield. De volgende
nacht werd vanaf het dak van de kantine
van ASV33 een schotelantenne weggehaald, die later in de buurt in stukken
werd teruggevonden.
INBRAAK IN AUTO;
Op zaterdagmorgen 27 juni werd tussen
10 en 11 uur, ingebroken in een auto die
geparkeerd stond aan De Duivenakker.
Uit de auto werd een radio/cd-speler
weggenomen. Als iemand iets gezien
heeft, hoor ik dat graag.
Dat was het weer voor deze keer. Ik zou
zeggen voor de mensen die op vakantie
gaan; geniet ervan en zorg dat je weer
heelhuids en uitgerust thuiskomt en voor
de thuisblijvers hoop ik dat het een echte
mooie zomer wordt en dat het in AarleRixtel net zo genoten kan worden als in
verweggistan.
Vriendelijk groet,
John Geerts, uw buurtbrigadier.

DE WEG is weer in de actualiteit,
veel wordt er over geschreven en
gepraat,
maar het bedje daarvoor,
is nog lang niet gespreid.
We zullen kijken wat de geleerden ervan
maken,
een ding is zeker het kost een paar
knaken
en voor dat ie er ligt,
zal er zeker en vast,
een actiegroep worden opgericht.
In de wandelgangen wordt wel verteld,
dat direct na de vakantie,
de eerste werkzaamheden,
bij plan Kersten kunnen worden gemeld.
Zou er eindelijk in Aarle van bouwen iets
komen
of moeten we daar nog lang over blijven
dromen ?
RD
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ASV’33: OPGAVE
NIEUWE LEDEN:
Het lijkt nog ver weg, maar we zijn bij
ASV’33 al weer druk bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
ASV’33 is een voetbalvereniging die veel
aandacht besteedt aan het beleven van
plezier aan het voetbal en waarbij niet
primair de prestatie voor op staan. Het op
een plezierige manier kennismaken met
alle facetten van het voetbalspel is
leidend. Ook staan de normen en
waarden hoog in het vaandel bij ASV’33.
Sinds afgelopen jaar is het meisjesvoetbal landelijk zeer sterk in opkomst.
Dit heeft bij ASV’33 afgelopen seizoen
geresulteerd in 3 meisjesteams. Komend
seizoen willen we starten met 5
meisjesteams, Zij komen uit in de
leeftijdscategorie 13 t/m 14 jaar, 11 t/m
12 jaar, 9 t/m 10 jaar en 7 t/m 8 jaar. Bij
elke categorie kunnen nog enkele
speelsters geplaatst worden.
Ook gaan we weer door met de sporten spelgroep van de 4 en 5 jarigen,
de zogenaamde Mini’s. Jongens en
meisjes die 4 jaar zijn kunnen hieraan
deelnemen.
Als je dus graag bij ASV’33 wilt voetballen geef je dan voor 15 juli op zodat
we je nu nog kunnen plaatsen in één van
de elftallen.
Opgave kan gebeuren bij Frans
Verschuuren, telefoon 0492-536919 of 0610565327. Bij zijn afwezigheid Reno
Renders, telefoon 06-23472370. Wil je
meer informatie stuur dan een mailtje
naar jeugd@asv33.nl

www.gemeenschapsblad.nl

Bericht van: 50 jaar geleden
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met een danspartij van ’s middags 6 tot
’s avonds 10.30 uur in het parochiehuis.
Koninginnedag 1957
In een druk bezochte vergadering van het
Oranjecomité , voorgezeten door burgemeester Janssens, is het volgende programma voor de aanstaande Koninginnedag op dinsdag 30 april vastgesteld:
8 uur H. Mis. De kinderen ziet men graag
gekleed in of minstens getooid met
oranje. Om half negen uitsteken der
vlaggen onder gelui der torenklokken.
Nabij de Kouwenberg heeft om 10 uur de
samenstelling plaats van de kinderoptocht, waaraan een drukke deelname
wordt verwacht. Een deskundige jury van
enige dames, mevr. Janssens-Ligthart,
mevr. M. Hendriks-Boyens, mej. Fr.
Beijers, mej. O. v. Roij en mej. R. v.d.
Ven, zal de voorstelling op haar waarde
beoordelen, waarvoor aan prijzen een
bedrag van f 150 zal worden besteed. De
tocht zal trekken vanaf de Kouwenberg,
door de Dorpsstraat, Mariastraat, Bosscheweg,en Koppelstraat terug naar de
Kouwenberg waar vòòr de ontbinding de
definitieve keuring zal plaats vinden. De
volksvermakelijkheden, welke bestaan
uit: blaasslaan, zaklopen, sprietlopen,
hardlopen met hindernissen en balhappen, worden georganiseerd op het weiland
nabij de boerderij: huize “Ter Smisse” , in
de Kerkstraat, voor dit doel welwillend
door de heer A. van Dooren ter beschikking gesteld. De nummers poprijden
en rolschaatsen worden gedraaid op de
Kunstweg Opstal. Vanuit de Kerkstraat
vertrekt vervolgens om half een een stoet
van volwassenen en kinderen, onderverdeeld naar leeftijd voor een oriënteringsrit
per fiets binnen de gemeente, waaraan
mooie prijzen verbonden zijn. De
kindervermakelijkheden vangen om half
drie in de Kerkstraat aan, gevolgd de
vermakelijkheden als poprijden en
rolschaatsen, waarvoor het terrein wordt
verlegd naar de Opstal. Het feest sluit af

Geslaagd
Voor het examen Kraamverzorgster
slaagde te Vught, mej. Toos Houët
Verkeersongeluk
Zaterdagochtend werd het 3-jarig zoontje
van de familie Smulders-Meulendijks
door een motorrijder uit Lieshout, van R.
genaamd, dusdanig aangereden dat
direct geneeskundige hulp moest
worden ingeroepen. Het kind was ernstig
aan het gelaat geblesseerd en had
vermoedelijk een hersenschudding
opgelopen. Dokter Tersmette, die direct
aanwezig was, achtte overbrenging naar
het Ziekenhuis te Helmond noodzakelijk.
Het kindje liep in gezelschap van een
paar oudere kinderen van het gezin Sm.
en stak vlak voor de motor plotseling de
Lieshoutseweg over. De berijder trof geen
enkele schuld.
Brand met veel rook
Zaterdagmiddag alarmeerde men de
brandweer voor blussing van een
brandend teenhoutbos, gelegen in de Hilt
aan de Oostzijde van het kanaal de
Zuidwillemsvaart. Opgemaakte en aan
mijten gelegde bossen hout, dat in deze
lente was gerooid, werd er een prooi der
vlammen, terwijl de levende stobben
vernield werden. De schade was vrij
aanzienlijk. De brandweer, die onder
ondercommandant van Gerwen optrad,
was het vuur spoedig meester. De
rookontwikkeling van dit in hoofdzaak
groene hout was zo enorm, dat het
verkeer over de kanaaldijk tijdelijk
stagneerde.
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