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Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW, Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel

40
2500
382067
382100
383293
382034
381610
381733

381253
0900 8861
381790
382727
386000
595555
385333
381215

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,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen
van advertentie e.d. zullen worden
doorberekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048
De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

Verschijningsdata: 19-7 / 30-8 / 13-9 / 27-9 / 11-10 / 25-10
Pagina 3

Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
*

personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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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 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
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 do van 8.30 - 16.30 u. 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
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 088-7891600
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. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 3 juli t/m vrijdag 9 juli
Zaterdag 3 juli – H. THOMAS, Apostel
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –kindernevendienst- Dameskoor
naviering Vormelingen
Overleden ouders Migchels – Nooijen
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 4 juli –14e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en samenzang)
Sien Nooijen
(fund.)
Martina Aarts – van der Leemputten
(KBO)
12.00 uur Kapel – Doopviering
Bram Driessen, Clovishof 2
Tom Dekkers, Terlingenplein 42.
13.00 uur Kapel – Doopviering
Sofie van Heugten, Bosscheweg 47.
Luuk Dekkers, Peelstraat 44.
14.00 uur Kapel-Doopviering
Yao Dekkers, de Malthezer 28.
Woensdag 7 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 10 juli t/m vrijdag 16 juli
Zaterdag 10 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst
Riet van der Aa
(familie)
Overleden ouders Martens – van Deursen
Frans en Jo van Leuken
(trouwdag)
Zondag 11 juli –15e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Dilia Timmers – Bunthof
(j.get.)
Woensdag 14 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 17 juli t/m vrijdag 23 juli
Zaterdag 17 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor – kindernevendienst
Ben Loomans
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Overleden ouders Sanders-Scheepers.
Lies Sloots-Migchels
(KBO)
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Zondag 18 juli – 16e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
Riek Sneijers en ouders
Doris Verberne
Jo Oude Wolbers
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 21 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

(fund.)
(trouwdag/O.L.VrouwGilde)
(KBO)

OVERLEDEN
Nel van Lierop, Mariëngaarde, 92 jaar.
Jan Rovers, Wielewaal 6, 79 jaar.
Sjef Heesakkers, Dr. Timmersstraat 14, 64 jaar.
Jan van Griensven, Wielewaal 11, 83 jaar.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 14 september a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als voorbereiding op de
gemeenschappelijke doopviering van 26 september a.s. Voor deze avond en voor
de doop van uw kindje kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel.
381215.
Spreekuren Pastorie
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. 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. Voor dringende gevallen zoals uitvaart
of ziekenzalving, kunt u de pastor bereiken op de pastorie tel.:381215.
Kindernevendienst
I.v.m. de schoolvakanties zal er van 24 juli t/m 4 september geen kindernevendienst
zijn!!
Misintenties
Het volgende gemeenschapsblad, boekje 13, loopt van 19 juli tot 30 augustus.
Wilt u Misintenties opgeven, of wilt u afspraken maken voor dopen, jubilea, enz. die
in deze vakantieperiode vallen, doe dat dan svp tijdig. Misintenties die in het
gemeenschapsblad van 19 juli geplaatst moeten worden (6 weken), moeten het liefst
voor vrijdag 9 juli of uiterlijk dinsdag 13 juli bij ons binnen zijn.
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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M. Deli
Klokken van Aarle te veel in mineur
Bij een overlijden wordt je geraakt in hart
en nieren, zoals men soms zegt. Ook
als Pastor! En dat komt dubbel zo hard
aan wanneer je zulke berichten verneemt
tijdens je afwezigheid in de parochie,
bijvoorbeeld vlak vóór, of tijdens, uw
vakantie. Zo ontvielen ons, in deze zeer
korte periode, Kees Verschure, Nel van
Lierop , Jan Rovers Sjef Heesakkers en
Jan van Griensven. Dan ben je in gedachten immers voortdurend bij de beproefde
familie. In tegenstelling met andere jaren
was ik blij dat de vlieger in Heraklion op
tijd de lucht inging en dat we de wind van
achter hadden. Op die manier kon ik,
dinsdagavond 15 juni, terug in AarleRixtel zijn om ’s anderendaags aanwezig
te zijn op de uitvaart van onze trouwe
acoliet Jan Rovers. En diezelfde dinsdagavond - met ontzettend verdrietige
stem - belde onze vicevoorzitter van het
kerkbestuur, dhr. Henk van Eijndhoven,
met de droevige mededeling dat onze
goeie vriend en medewerker Sjef Heesakkers plotseling was overleden. En dit
gebeurde terwijl hij zijn helpende handen
uitstak voor onze parochie! Jan en Sjef,
we zullen jullie nooit vergeten en we
blijven steeds dankbaar voor alles wat
jullie uit liefde voor onze parochiegemeenschap hebben gedaan! Uiteraard
blijven we iedereen, zonder uitzondering,
die van ons zijn heengegaan, en ook hun
familie in ons hart en gebeden dragen. In
de pastorie wordt iedere avond een
kaarsje aangestoken en gebeden voor
allen uit ons dorp, die ons reeds zijn
voorgegaan naar de hemel.
Culinaire tip!
Bedankt Maria en Paul voor uwe culinaire
tip! Van onze Wim Scheepers kreeg ik
peultjes, zoals ze dat hier noemen,
aardbeien en jonge patatjes, vers uit de
grond. Wat waren die lekker zeg!
Bedankt Wim.Even later kreeg ik een
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suggestie van Maria en Paul om jonge
patatten, met een houten stokje te
doorprikken, en ze daarna gedurende 4
minuten in de microgolf-oven (Magnetron)
op te warmen. Die zelfde avond heb ik de
proef op de som genomen… Met wat
roomboter erbij.. Hewel, nog nooit zo’n
lekker patatten gegeten. Echt een
aanrader voor pastoorkes die weinig tijd
hebben om te koken! En… bovendien,
naar ’t schijnt, uit doktersmond, gezegd:
“Daar zitten, in zone jonge patat, alle
nodige vezels en vitaminen in waar ge
een hele dag verder mee kunt “. Voor ‘k
het vergeet, bedankt Paul voor de houten
stokskes die ge in de buitenbrievenbus
hebt bezorgd.
Vakantie Pater Etienne
Reeds voor de vierde keer kiest Pater
Etienne, uit Gent, (niet onbekend voor de
lezers van het “Katholiek Nieuwsblad” en
van andere tijdschriften.) om zijn welverdiende vakantie door te brengen bij
ons in Aarle-Rixtel. Na een jaar van
intens werken en hard labeur op de
parochies, waar Pater Etienne, als
Pastoor, zeer intens werkzaam is.
Alsmede zijn paraat zijn in de diverse
ziekenhuizen, waar hij iedere nacht kan
worden opgeroepen om - in urgente
gevallen - de ziekenzalving toe te dienen.
Het is goed dat een pastoor tijdig zijn
rust neemt en vakantie pakt. Pater
Etienne houdt heel veel van Aarle-Rixtel,
en ook van de mensen van onze dorpsgemeenschap. Van ganser harte heb ik
hem gezegd dat hij hier in de pastorie
heel welkom is voor zijn vakantie.
Hartelijk welkom Pater Etienne van 9 juli
tot en met 19 juli. We hopen met z’n
allen dat je verblijf - in het mooiste dorp
van heel Nederland – je heel veel deugd
zal doen! Hier kan je al je hobby’s
beoefenen, zoals wandelen, lekker eten
koken, televisie kijken, waar je als
Pastoor tijdens het werkjaar nooit geen
tijd voor hebt!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Jaarlijkse teerdag
Onze jaarlijkse teerdag zit er weer op.
12 Juni jl. was de dag dat we geheel
volgens traditie onze teerdag opende met
een heilige mis waarin alle hoogtepunten
maar ook zeker dieptepunten van het
afgelopen jaar de revue passeerden. Ook
hadden we op deze dag een jubilaris en
wel een hele bijzondere, Harrie Swinkels
is 65 jaar lid van ons gilde waarbinnen hij
in al deze jaren zijn diensten heeft
bewezen. Dat moest natuurlijk gevierd
worden. Met een Citroën oldtimer
‘uiteraard een rode’ hebben wij Harrie
thuis opgehaald en te midden van ons
gilde begeleid naar de kerk en van de
kerk naar ons gildeterrein. De koffietafel
was goed verzorgd en een mooie
huldiging volgde met aansluitend de
receptie van onze jubilaris. Vele
felicitaties vielen hem ten deel. Na het
officiële gedeelte van onze dag was het
tijd om de inwendige mens te verwennen
met een heerlijke BBQ en wat lekkers uit
het Lieshoutse. Ook voor entertainment
was gezorgd, twee prachtige stemmen
brachten bij ons de sfeer erin alvorens wij
ons aan de karaoke waagden. Vele
liedjes van andere tijden werden met

wisselend succes opgevoerd. Zelfs
enkele blauwe broeders brachten hun
beste lied ten gehore.
Kortom een zeer geslaagde en gezellige
dag waarvoor wij eenieder willen
bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.
Namens het Gilde St-Margaretha,
Miko van de Ven
Dekenschrijver.

Harmonie De Goede Hoop

Zomerconcert
Harmonie De Goede Hoop zal op dinsdag
13 juli a.s. het seizoen muzikaal afsluiten
en de vakantieperiode inluiden met een
populair zomerconcert. Het concert wordt
gehouden naast het terras van café “De
Vrienden”. Tijdens het concert zal de
Dorpsstraat vanaf de Heindertweg tot de
Kerkstraat afgesloten zijn, zodat u rustig
en ontspannen kunt genieten van een
gevarieerd programma, gespeeld door de
verschillende orkesten van de harmonie.
Het terras van café “De Vrienden” zal
enigszins uitgebreid worden, zodat u
tijdens het beluisteren van de muziek
hiervan gebruik kunt maken indien u dit
wenst. Het zomerconcert begint om
19.30 uur.

Dankbetuiging
Voor de overweldigende hoeveelheid kaarten, bloemen en de
hulp van velen, die we hebben mogen ontvangen tijdens
zijn korte ziekbed en na het overlijden van mijn man,
vader, schoonvader en opa

Tony Wijnhoven
Jo Wijnhoven, kinderen
en kleinkinderen.

Zorg voor alle generaties!

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons
terecht voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding,
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (` 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl
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Boekenverkoop
Bibliotheek Aarle-Rixtel
In Aarle-Rixtel zijn in de bibliotheek
weer afgeschreven materialen te koop.
Fictie en non-fictie, voor de jongere
jeugd, de oudere jeugd en voor
volwassenen. Misschien een goed idee
voor de zomervakantie?
De verkoop is tijdens de openingsuren op
29 en 30 juni en op 2 juli.
Bibliotheek De Lage Beemden
opgelucht over voortzetting
provinciale subsidie
Op 11 juni hebben Provinciale Staten het
voorstel van tafel geveegd om de subsidie
aan het bibliotheekwerk volledig stop te
zetten. VVD, PvdA, SP, Brabantse Partij,
D66 en de Partij voor de Dieren dienden
een tegenvoorstel in. Dat tegenvoorstel
zegt dat het bibliotheekwerk een
kerntaak is van de provincie en deel uitmaakt van het provinciaal cultuurbeleid.
Daarnaast vinden de partijen dat de
maatschappelijke effecten van de
provinciale steun in de toekomst niet

verloren mogen gaan. Deze partijen
hebben het bestuur van de provincie
daarom opgedragen om samen met de
bibliotheken hiervoor een plan te maken.
Provinciale Staten geven daarmee aan
dat zij een duidelijke verantwoordelijkheid
zien voor de provincie in het Brabantse
bibliotheekwerk.
Sterk netwerk van bibliotheken
“De Brabantse bibliotheken werken
achter de schermen nauw samen om op
een efficiënte manier zaken te regelen en
nieuwe producten te ontwikkelen. Het
wegvallen van subsidie voor deze samenwerking zou op termijn absoluut gevolgen
hebben voor de kwaliteit van onze
dienstverlening. Ik ben dan ook zeer
opgelucht”, aldus Susan Fransen,
directeur Bibliotheek De Lage Beemden.
Provincie luistert naar
verontwaardigde burgers
Het voorstel van de provincie om de
subsidie aan het bibliotheekwerk stop te
zetten kon niet rekenen op steun van veel
Brabanders. De bibliotheken kregen vele
reacties binnen van verontruste burgers.
Ook de Brabantse media besteedden
veel aandacht aan het voorstel. Provinciale Staten, de provinciale volksvertegenwoordiging, heeft dit meegenomen in haar
besluit.

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

Praktijk voor Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering
Natuurgeneeswijze bestaat uit vele verschillende therapievormen.
In mijn praktijk maak ik gebruik van Iriscopie, Klassieke Homeopathie,
Kruidentherapie etc.
Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeskundige therapieën worden door
vele ziektekostenverzekeraars vergoed kijk voor vergoedingen op
www.nwp-natuurgeneeskunde.nl
Lid van de NWP
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)
Peter van de Wetering
Rode Schutplein 27, 0492-384820
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Roefeldag 2010
Op zaterdag 12 juni 2010, was het de
14e laarbeekse roefeldag. 21 sponsoren
en 72 bedrijven hadden weer enorm hun
best gedaan om op deze zonnige dag
hun beroep op een erg leuke manier te
presenteren voor 318 enthousiaste
kinderen en hun begeleiders. Wat dit jaar
ook als zeer positief ervaren was waren
de gele verkeersveiligheidsvestjes, waarmee we veilig aan het verkeer konden
deelnemen. Verder willen wij iedereen
die deel heeft genomen aan de 14e
roefeldag, op wat voor manier dan ook,
heel hartelijk bedanken voor de geweldige inzet, want zonder deze inzet was
het nooit zo‘n groot succes geworden.
Tot slot hebben wij nog een paar
roefelpuntjes:
-Er is een Gaastra spijkerjasje blijven
liggen bij de tafeltennis.( daar kun je het
ook ophalen)
-Mocht je nog een geel veiligheidsvestje
in je bezit hebben, graag inleveren bij
iemand van het roefelcomité.

-Als er nog bedrijven zijn waar nog een
gele poster ligt, deze ook graag inleveren
bij iemand van het roefelcomité.
Tot volgend jaar,
Roelcomité Aarle-Rixtel.
Marleen v.d. Heyden
De Tempelier 7 Tel: 383423
Fabiana Bekx
Dijkmanstraat 3 Tel: 381338
Anja Martens
Kannelustweg 20a Tel: 382694
Karin Nijssen
Kannelustweg 24 Tel:06-15085911

K lokje
Te koop, Caravan
Type: Dethleff Nomad 350 HK
Bouwjaar: 1985 Indeling: Rondzit, toiletruimte. Inclusief: Luifel, nieuw fietsenrek
(achterop) en een leveler.
Vraagprijs: € 1000,Informatie: 0492-381943
Genoeg van al die strijkwas ??
Ik doe het graag voor U!
Alle werkdagen. Bel voor vrijblijvende
informatie 06-30074673

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

www.dekaaskoning.nl

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

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799
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Vrijwilligers gezocht voor
onderhoud kerkhof.

Met de riksja
in en om Aarle-Rixtel
Enkele jaren geleden heeft de Stichting
Geloof Hoop en Liefde een fiets met
hulpmotor
geschonken
aan
Mariëngaarde, met het doel om daarmee
mensen te vervoeren die niet meer zo
goed ter been zijn. Helaas is dit plan niet
goed van de grond gekomen en is het
vervoermiddel bijna niet gebruikt.
Op initiatief van de KBO-Aarle-Rixtel zijn
de gebroeders Jan en Henk van Beek
aan de slag gegaan en hebben de
hulpmotor verwijderd. Zodat het nu een
soort riksja is geworden (zie foto) met
acht versnellingen. De techneuten zijn
zover gegaan dat de fiets ook
afgekoppeld kan worden en men er dus
ook wandelingen mee kan maken.
Als u een van uw naasten of anderen de
prachtige Aarlese omgeving wilt laten
zien of er eens heerlijk mee door het dorp
wilt wandelen, dan biedt de KBO u die
mogelijkheid. Voor slecht € 5,00 per dag
is de fiets te huur. U kunt daarvoor
contact opnemen met Thijs van
Rosmalen tel. 381935.
Indien gewenst kan men ook zorgen voor
vrijwilligers

www.gemeenschapsblad.nl

De werkgroep onderhoud kerkhof, heeft
dringend behoefte aan assistentie. De
vrijwilligers plegen meestal op maandag
onderhoud op het kerkhof langs de
Parochiekerk, maar na overleg kan dat
natuurlijk ook op een andere dag.
Hebt u interesse in dit dankbare werk,
neem dan contact op met Thijs van
Rosmalen of Wim Scheepers tel. 381935
of 382036.
Het kerkbestuur.

Helpt u mee om
MS op de kaart te zetten?
Balkons gezocht!
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen
met een balkon die hieraan, tijdens de
collecteweek in november, een spandoek
willen ophangen.
Het Nationaal MS Fonds is een organisatie voor mensen met Multiple Sclerose
(MS). MS is een sluipende ziekte en
heeft een onomkeerbaar ziekteverloop.
Een medicijn om MS te genezen is er
helaas nog niet. Leven met MS is zwaar
en ingrijpend, geen enkele dag is
hetzelfde. Mensen met MS leven dagelijks met deze onzekerheid!
Helpt u mee op MS op de kaart te zetten?
Het spandoek is 3 meter breed en 80
centimeter hoog. Uiteraard bent u als
collectant ook meer dan welkom!
Neem contact op met het Pamela Zaat
van het Nationaal MS Fonds, 010-591 98
39 of via www.nationaalmsfonds.nl of doe
een donatie op giro 5057

Ook staatsloten
verkrijgbaar!

Drogisterij
Raijmakers
Dorpsstraat 26
Aarle-Rixtel
0492-381278
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alles wat jullie voor KiKo hebben gedaan.
Een welkom aan Veronic, die vanaf nu
ons bestuur gaat versterken.
Rest ons nog alle kinderen die van
zingen houden uit te nodigen voor de
probeerlessen op 30 juni en 7 juli van
17.45- 18.30 u. en van 18.30 – 19.30 u.
in de Dreef in Aarle-Rixtel.

Scouting Aarle-Rixtel

Optreden KiKo
in Kouwenbergs kerkje
Wat deden ze het leuk, die zangers en
zangeressen van KiKo. Na 4 maanden
met de nieuwe docent te hebben gewerkt
hadden ze nu het eindejaarsoptreden
voor alle ouders en broers en zussen in
het Kouwenbergs kerkje. Wat een leuke
locatie en wat een stralende gezichtjes.
(zowel op het podium, als in het publiek,
want de ouders konden er ook wat van,
stralen en glunderen zo trots als ze
waren op de kinderen van KiKo). Want
wat zongen ze prachtig en wat hebben
ze veel geleerd in zo’n korte tijd.
Het jaar zit er weer bijna op en
terugkijkend is er heel wat gebeurd het
afgelopen jaar. Starten zonder docent,
Arie Ketelaars die erg fijn maanden
ingesprongen is, waarvoor nogmaals veel
dank, en uiteindelijk Adriaan, de nieuwe
docent die in korte tijd toch een
prachtshow wist neer te zetten samen
met de kinderen. En dat in een periode
waarin hij het erg druk had met
voorbereidingen voor zijn examen. Het
examen Dirigent Licht Vocaal waarvoor
hij met een welverdiende 8 is geslaagd.
Proficiat Adriaan!
Helaas is het ook een moment van
afscheid nemen van 2 bestuursleden.
Michael en William, kei bedankt voor

Hallo allemaal,
Woensdag 16 juni was het dan eindelijk
zover; de onthulling van het bord in
verband met de start van de verbouwing
voor onze nieuwe blokhut bij de Dreef.
Na jaren van praten, in verband met een
lekkend dak, is het start sein gegeven!!
De oude gemeentewerf gaat omgetoverd
worden in een prachtige blokhut, die
volgens de planning in het najaar klaar is.
We zullen u de komende tijd zeker op de
hoogte houden van de ontwikkelingen
rondom de verbouwing.
Tevens willen we iedereen bedanken voor
de bijdrage die u geleverd heeft aan één
van de vele acties die onze leden in de
afgelopen maanden gehouden hebben.
Onze leden, hun leiding en ouders
hebben keihard gewerkt; potgrond en
geraniums verkocht, auto’s geparkeerd,
de vlooienmarkt, jassen weggehangen en
bij de wc’s gezeten tijdens de dorpsfeesten en de blaaskapellenfestival. Deze
acties hebben wij echt nodig om met
onze jeugdleden op een geweldig kamp
te kunnen gaan. We willen onze
contributie en kampgelden laag houden
en dat is dankzij deze acties mogelijk.
Dus allen: BEDANKT!! De voorbereidingen voor de kampen zijn alweer in
volle gang en mede dankzij u mogelijk
gemaakt.

In gesprek met:

Aarle-Rixtel heeft als enige opnieuw
een VVV locatie.
Enige tijd geleden kreeg Reportad te
horen dat er waarschijnlijk weer een VVV
locatie in Aarle-Rixtel zou komen. Er
waren gesprekken geweest met Peter
Raijmakers van de drogisterij of hij bereid
was om in zijn winkel ruimte te creëren
voor een VVV hoek. Op dit moment zijn
diverse zaken al geregeld, maar er dient
nog wel een PC te komen en een kast
waar alle folders en boekjes goed
zichtbaar zijn. Die is intussen in de
maak. De gemeente Laarbeek is blij dat
er weer een VVV punt open is. Zij zijn
namelijk voorstander dat in iedere kern
een VVV punt is. Maar gezien de komende bezuinigingen is dat maar de vraag of
dit te verwezenlijken is. Peter moet nog
de VVV vlag krijgen, zodat het voor
iedereen duidelijk zichtbaar is dat in de
drogisterij VVV informatie voorhanden is.
Ik vraag aan Peter of er al mensen voor
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informatie binnen komen. Ja, het begint
echt al te lopen. We hebben dan ook van
Aarle-Rixtel zelf diverse prachtige
wandelroutes door het dorp. Maar ook
voor de fietser hebben we leuke fietsroutes door de omgeving, Aarle-Rixtel als
start locatie. Daarom zou het ook fijn zijn
dat ik de benodigde spullen van de VVV
ook zo snel mogelijk kan ontvangen. Dan
kunnen we de mensen ook veel beter
helpen o.a. door de digitale informatie
over de hele regio. Desnoods printen we
die dan ook uit. Ik zie ook boeken liggen
van Croij en Wim Daniëls / Henk van
Beek. Peter benadrukt dat dit de gewoonste zaak moet worden dat boeken van
Wim Daniëls in zijn geboortedorp te koop
zijn. Maar ook andere boeken van de
Heemkunde passen daar bij. Dat wordt
de komende tijd wel verder uitgewerkt.
Dus als ik het goed begrijp verkoop je ook
voortaan de VVV bonnen. Ja, zegt Peter,
je hoeft niet meer naar Helmond om
deze aan te schaffen. We hebben daarnaast ook bioscoopbonnen. Zo zijn we
ook servicepunt van de Staatsloterij.
Reportad merkt op dat drogisterij
Raijmakers wel op een centrale plaats in
het dorp zit. Ja, dat is zo, maar de
parkeergelegenheid wordt steeds moeilijker. Je raakt op drukker tijdstippen je
auto moeilijk kwijt in de Dorpsstraat. Met
de bouw van de appartementen en
woningen van plan Patronaat zijn veel
parkeerplaatsen verkocht door de
gemeente. En voor de negen appartementen zijn maar zes parkeerplaatsen
gepland. Ja, zeggen de gemeente
medewerkers, het scholenplan komt
eraan en dan worden die wel gerealiseerd. Maar als twee scholen, de
peuterspeelzaal, de kinderopvang allemaal op de plaats van een school moeten
komen te staan, zal voor parkeerplaatsen
geen ruimte meer zijn. Enkele invalide
parkeerplaatsen in de Dorpsstraat zou
voor velen een oplossing zijn. Maar een
blauwe zone is voor de kort parkeerders
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ook een mogelijkheid. Het is maar goed
dat er een Platform is die deze zaken
met de gemeente kan bespreken. Er
worden op dit moment en in de toekomst
toch zo’n 200 woningen gerealiseerd in
het centrum van Aarle-Rixtel. Dan is de
behoefte aan een grotere supermarkt en
winkels, zeker aan de orde. Over de
leefbaarheid van de kernen wordt veel
gepraat, maar om samen met de
ondernemers een toekomstvisie op te
bouwen, ontbreekt het veelal, merkt
Reportad op. Ja, ik heb vorig jaar de
draak gestoken op de Brunch op het
bouwplan van het Patronaat. Later stond
deze in het Gemeenschapsblad. Ik kreeg
toen heel leuke reacties op. Om een
centrumplan te maken op die plaats met
een supermarkt en omliggende winkels
heeft niemand stil gestaan. Maar die
kans is voorbij. Dan waren de winkels
meer centraal gelegen met een goede
parkeervoorziening en een uitnodigend
karakter. Voor de toerist bijzonder fijn.
Voor Aarle-Rixtel is een Infopunt VVV
belangrijk. We kunnen de toeristen
helpen om alle moois van Aarle-Rixtel te
bewonderen. We hebben toch een
fantastisch dorp waar het goed leven,
maar ook vertoeven is. We hebben toch
een fijne haven, waar veel boten
aanleggen. Reportad merkt daarbij op:
Laat ze a.u.b. niet doorvaren naar Helmond, dan hebben we onze belastingcenten voor niets geïnvesteerd. Helmond
heeft toch zijn eigen kanaal vanaf de
andere kant helemaal dicht gemaakt, dat
is hun keuze geweest. Als ze daar nu
spijt van hebben is er maar één oplossing. Ze maken open wat ze dicht hebben
gemaakt. Politiek is dit voortschrijdend
inzicht. Ik wens Peter succes toe met
zijn VVV agentschap en ook met zijn
drogisterij. Bedankt voor de koffie.
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Uitnodiging voor alle mensen die
graag wandelen!!!
Heeft u zondagochtend tijd,
sluit aan bij ons, u krijgt geen spijt.
2 uur wandelen door veel natuur,
onze omgeving is groen en puur.
Enthousiaste mensen keer op keer,
Dirk en Piet geven mooie routes weer.
Kom geniet ga met ons mee,
stem het gezondheidsteam tevree.
Je wordt er zelf ook fitter van,
dit is een geweldig plan.
Heeft u maar 1 uurtje tijd,
kunt u uw energie donderdagavond kwijt.
Bij Conferentiecentum komen we bijeen,
de Couwenbergh kent iedereen.
Zondags van 10.00-12.00 uur
donderdags van 19.00-20.00
kom wel op tijd er wordt niet gewacht.
Een tevreden wandelaarster.
Hebt uzelf al getoeterd
of hebt u de Afrikaanse Vuvuzela
ook verwenst en erop gefoeterd.
Van mij mag dat geluid wel verdwijnen,
want als ik eerlijk mag zijn,
zie ik liever de Bavaria meiden
verschijnen.
De FIFA-bobo’s verstoorden hun droom,
alleen maar denkend aan de
dollarstroom,
die hun kas weer gigantisch doet
spekken.
De Franse haantjes zijn al naar huis,
in die ploeg was het helemaal niet pluis.
Hun thuisfront wacht gespannen,
wanneer struikelen die oranjemannen,
zodat wij in onze ultieme
vakantiedromen,
met duizenden weer hun landje inkomen.
RD

Reportad
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Neeltje en Danique, talentvolle
jonge turnsters naar NK Almelo
Het is niet mijn alledaagse gewoonte om
op bezoek te gaan bij jonge meisjes.
Maar het is een bijzondere gelegenheid.
Als acht en negen jarige meedoen met
de bondskampioenschappen is dat toch
heel bijzonder. Reportad is op bezoek bij
de familie van de Ven in de Janssensstraat. Niet alleen Neeltje (bijna negen) is
thuis, maar ook haar vriendin Danique
Vreugde (negen) uit de Beatrixlaan.
Neeltje is de oudste van drie kinderen. Zij
heeft twee zusjes, Guusje en Daantje.
Danique is eveneens de oudste van drie
kinderen, ze heeft een zusje Beau en
een broertje Cedric. Zoals veel kinderen
begonnen ook zij bij Cialfo gym. Ze zijn
dan nog maar twee en half jaar oud,
wanneer zij met de speelgym beginnen.
Op zes en half jarige leeftijd komen zij al
in de groep jong talent. Moeder Hilde
vertelt dat de leidsters Suzan en Anna
aangaven dat Danique en Neeltje
misschien wel geschikte kandidaten
zouden zijn om bij HT ‘35 te turnen. Zij
zijn in oktober 2009 naar turnvereniging
HT ’35 (Houtse Turnvereniging) in Helmond gegaan, deze club turnt ook voor
de bond. Zij ontwikkelen zich daar voorspoedig en nemen deel aan verschillende
bondskampioenschappen. Ja, zij moeten
ook leren om met stress om te gaan. Het
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is toch altijd spannend om prestaties
neer te zetten wanneer er toch veel
mensen naar je kijken. Maar ook dat
went. Ik ben benieuwd en vraag aan de
twee: wat zijn de verschillende onderdelen wat jullie met turnen allemaal
moeten doen? De vloer, de balk, de brug
en pegasus. Trots laten zij hun behaalde
medailles en bekers zien. Ik ben ook
benieuwd op welke school en klas zij
beiden zitten. Ze zitten alle twee in groep
vijf van basisschool Brukelum en hebben
meneer Joost en juf Margo als leerkracht.
En wie is de leukste van de twee? Ze zijn
alle twee erg leuk. Maar de een praat
veel meer dan de ander. Ik vind het fijn
om rustig te kunnen werken. Zit ook wat
in! En jullie doen natuurlijk ook veel
oefenen bij HT ’35? Dat valt nu nog best
mee. Drie dagen in de week, een dag
van drie uur en twee dagen van twee uur.
Totaal dus zeven uur in de week. Zij
oefenen in de toonzaal van Janssen &
Fritsen in Helmond. Dus mogen zij beschikken over de allernieuwste toestellen
en een bijzonder zachte vloer. Danique
en Neeltje hebben speciaal voor mij hun
turnpakjes aangetrokken, zodat ik een
foto van beiden in turntenue kon maken.
Als je op www.gemeenschapsblad.nl
kijkt naar de uitgave van 28 juni 2010, zie
je deze in kleur. Bij de familie van de Ven
staat een in de vloer gebouwde trampoline in de tuin. Als je ziet hoe deze twee
meisje daar op springen en vooruit en
achterover hun salto’s laten zien. Zie je
pas hoe soepel zij dat doen. Mijn
complimenten. Hilde voegt eraan toe,
met de radslag door het huis. Wat voor
capriolen de dames uithalen in huis, ik
schrik nergens meer van. Maar ook de
zusjes doen ook al aardig mee. Ik moet
toegeven, zij zijn allemaal erg lenig. En
welk onderdeel doen de dames het liefst?
Beiden zeggen tegelijk dat de brug en de
vloer het leukste zijn om te doen. De balk
is wel het spannendst. Daar moet je op
een smalle balk je oefeningen kunnen
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uitvoeren zonder er vanaf te vallen. Dat
vergt heel veel oefenen. Maar het gaat
steeds beter. Ze weten gewoon dat je
daar lang over doet om dat onder de knie
te krijgen, maar het lukt al heel aardig. Ze
lieten deze oefeningen zien op youtube.
Ik ben ook benieuwd hoe Danique en
Neeltje elkaar hebben leren kennen. Ze
kwamen alle twee op de Brukelum school
en vanaf het begin zijn het vriendinnen
geworden. Ze doen praktisch alles
samen. En ze turnen alle twee erg graag.
Het gaat ook gewoon spelendewijs en
hebben er lol in. Zo lang ze in Helmond
kunnen turnen is het voor beiden
gezinnen op te brengen. Hilde schilt
ondertussen de appels, die gretig aftrek
vinden bij de kinderen. Ook Daantje en
vriendje Gijs zijn er aan het spelen. Ook
Reportad kreeg natuurlijk zijn partjes. Ik
wens de beide meisjes alle succes toe in
hun sport, ik vind het altijd leuk om naar
de kampioenschappen turnen te kijken.
Want het is altijd spannend om te zien
wat voor prestaties dan worden
neergezet. Ik dank Danique en Neeltje
voor het bezoekje dat ik mocht brengen.
Hilde bedankt voor de frisdrank en de
lekkere appeltjes. Reportad
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Ad Loos Kerkstraat 39
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K lokje
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:
Vloerbedekking – Laminaat – Vinyl –
Gordijnen – Raamdecoratie. Meubelen –
Slaapkamers – Meubelen op maat.
Mooie gebruikte meubelen, inruil oude
meubelen op nieuwe. Kwaliteits
meubelen uit eigen meubelmakerij. Tel:
0492-341553 Alle dagen geopend.
www.dovens.nl
Dovens Meubelen: Meubelen + Slaapkamers voor jong en oud. Molderne en
klassieke meubelen op maat gemaakt in
alle kleuren. Vloerbedekking – Laminaat
– Vinyl – Gordijnen – Raamdecoratie.
Verkoop gebruikte meubelen en inruil van
uw oude meubelen op nieuwe. Tel: 0492341553 www.dovens.nl
Aangeboden:
Wilt u een mooie muurschildering op
uw baby- en/of kinderkamer? Bel gerust
voor meer informatie met Geertje: Tel. 0652673010.
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.
Praktijk voor huidverzorging “La
Belle Vie”. Pedicure, diabetische,
reumatisch voet. Ook aan huis. En
permanente make-up. La Belle Vie: Tel:
0492-383024
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De komende weken worden besteed aan
het voorbereiden van het nieuwe
competitieseizoen. Het bestuur heeft in
verband met feestelijkheden nog andere
beslommeringen maar desondanks zal
op 16 juli 2010 nog een verrassingstournooi voor de leden en hun partners
worden gehouden onder de onvolprezen
leiding van Frederieke van der Poel en
Christel Duymelink. Het zal ook deze
keer weer een complete verrassing
worden.
Meedoen? Of vragen? Attc77@chello.nl
of www.nttb.nl/attc77

Bij tafeltennisvereniging
ATTC77 volop activiteiten voor
zomersluiting

Rollerclub
de Oude Molen
zomershow

Op zondag 6 juni 2010 fietsten een
vijftigtal leden van de club tussen de
buien door, een mooie rit vanuit AarleRixtel, Croy, Stiphout, Nuenen, Nederwetten en Lieshout. De eerste groep
sprong in verband met de weersverwachtingen al snel op de fiets en
mede daardoor kwam iedereen, redelijk
droog, weer terug op het honk aan de
Jan van Rixtelstraat. Aan de fietstocht
was een fotospeurtocht gekoppeld maar
die kende helaas geen winnaars. Te
moeilijk waarschijnlijk maar dat kon de
pret niet drukken. De gezelligheid bleef
en van de barbecue werd goed gesmuld.
Een fijne dag, zo vond ook het bestuur.
Een week later, op zaterdag 12 juni 2010
was de tafeltennisvereniging gastvrouwe
bij de Roefeldag. Zo’n zeventig kinderen
konden laten zien en proeven wat ze van
het spel vonden. De leiding van de dag
was in handen van Wilma van Beek en
die was vol lof: er zitten beslist
natuurtalenten tussen. De kinderen
vonden het leuk en daar gaat het om.
Volgend jaar weer.

Ieder jaar word door rollerclub de Oude
Molen een zomershow gereden. Dit word
gedaan door de jongste leden van de
vereniging in de leeftijd van 3 tot 10 jaar
Elk jaar is dit weer een heel spectakel
met mooie kostuums en een leuk thema
Deze keer is het thema Kinderen voor
Kinderen wellicht bij iedereen wel bekend.
Veel bekende liedjes passeren de reveu
en iedereen kan dus van hartelust
meezingen Deze liedjes worden nu ondergebracht in hele leuke shownummers die
natuurlijk allemaal gereden worden op
kunstrolschaatsen. Wil je komen kijken
reserveer dat tijdig je kaarten want vol is
vol. De zomershow is op 17 en 18 juli
Zaterdag is de show om 18.30 uur en
Zondag zijn er 2 shows en wel om 12.30
uur en om 15.30 uur. Kaarten kun je
reserveren dmv een mailtje te sturen naar
astriddegraaf@onsbrabantnet.nl of via de
website www.rcdeoudemolen.nl
Heb je na het zien van de zomershow
ook zoveel zin gekregen om te gaan
rolschaatsen kom dan gerust eens langs
bij een van de trainingen
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Clubkampioenschappen Cialfo
groot Succes!
De jaarlijkse clubkampioenschappen van
Gymnastiek vereniging Cialfo waren ook
in 2010 een groot succes.
Nadat ’s ochtends de allerjongste leden
samen met een ouder een uitdagend
parcours moesten afleggen, en zij allen
beloond werden met een medaille, traden
daarna bijna 100 jeugdleden aan. Zij bonden, onder toezicht van gediplomeerde
juryleden in verschillende leeftijdsklassen
de strijd met elkaar aan.
Mede dankzij de bijdrage van de vele
vrijwilligers, de sportieve inzet van de
deelnemers en het aanwezige publiek,
kunnen we terugkijken op een zeer
geslaagde dag. Wil je de tussen de wedstrijden door gegeven turndemonstratie
van Cialfo nog terugzien. Of heb je de
samen met Turnvereniging De Ringen
uitgevoerde demonstratie gemist? Op
onze site (cialfo-gym.nl) vind je een link
waar je hem kunt terugzien.
Hieronder vind je de uitslagen
Uitslagen Meisjes
Kleuters
1. Floore Wijnen
2. Nienke van de Rijdt
3. Lotte de Bie
Meisjes 1
1. Daantje van de Ven
2. Silke Damen
3. Anne van Lent
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Meisjes 2
1. Janne van Dijk
2. Maud van Deurden
3. Iris Nijssen
Meisjes 3
1. Mirte Senders
2. Nina Santegoeds
3. Lis Ket
Meisjes 4
1. Demi Martens
2. Nienke van Kooten
3. Lynn Pienoor
Mini’s
1. Guusje van de Ven
2. Fay Martens
3. Jil Kuypers
Aspiranten
1. Anouk van Dijk
2. Ilse Schepers
3. Kristy van Geel
Junioren
1. Celine van Gerwen
2. Merijn van de Ligt
3. Judith Wouters
Uitslagen Jongens
Kleuters
1. Lars Rozen
2. Tijn Janssen
3. Daan Mihalidis
Jongens 1
1. Kyell de Haas
2. Rob Houwen
3. Rion van Eerd
Jongens 2
1. Sem Roijackers
2. Lex Plompen
3. Tjeerd Otten
Jongens 3
1. Glenn van den Heuvel
2. Juul Verbeeten
3. Stefan van de Boogaart
Jongens 4
1. Leon van Geel
2. Niels Leenders
3. Renz Musters

"IJ AANKOOP MONTUUR GLAZEN

 KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
Bouwvakvakantie
29 July t/m 16 Aug
Gesloten

0IERRE VD 6ORST /PTIEK
$ORPSSTRAAT $ 3TIPHOUT \ 4EL     \ ³S MAANDAGS GESLOTEN

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl

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

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

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

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

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

Bericht van:
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TOELICHTING TOUR DE FRANCE-SPEL T.S.C. AAN DE WIELEN 2010
van 4 t/m 25 juli
HOE WERKT HET ?
Op het deelnameformulier vult men de namen in van 15 renners+3 reserves, als het
kan met de rugnummers. De reserve renners worden alleen in uw ploeg opgenomen
wanneer een andere renner niet aan de Tour deelneemt. De reserve renner vervangt
dus geen renner die uitvalt.
Met de 15 renners die je invult op het deelnameformulier speel je het hele Tour de
France-spel. Daarnaast moet je de winnaar van de Tour, het puntenklassement en het
bergklassement invullen.
De puntentelling is als volgt; per etappe worden punten toegekend aan de eerste tien
van de daguitslag. Staat de etappewinnaar op jouw deelnamelijst 10 punten, nummer
twee 9 pnt., nummer drie 8 pnt. enz. Staan alle tien de renners op je lijst, dan kun je
per dag maximaal 55 pnt. verdienen.
Eindklassement: komt een van je 15 renners voor bij de eerste 10 renners van het
eindklassement, dan krijgt men 25 punten extra. Hier kun je dus maximaal 250 punten
scoren.
Voor het goed voorspellen van de Tourwinnaar ontvang je 50 pnt. extra en voor het goed
voorspellen van de winnaar van het punten- en bergklassement ontvang je nog eens 30
pnt. extra per goede voorspelling.
HOE DOE IK MEE ?
Vul het formulier in en lever dat in voor 4 juli om 10.00 uur. ( De tijdrit op 3 juli telt dus
niet mee.)
Omdat de start in Nederland is en sommige van onderstaande personen daar gaan
kijken, kan het zijn dat niet iedereen thuis is. Doe het formulier met het inschrijfgeld
daarom in een enveloppe als u niet per mail aanlevert !!!
Extra formulieren kunt u telefonisch aanvragen bij onderstaande personen of vinden
onder:www.aandewielen.nl en dan aanklikken nieuws.
Mensen uit Aarle-Rixtel die willen dat het formulier opgehaald wordt, kunnen bellen
naar onderstaande adressen.
DEELNAME kost slechts € 5,00 per ingeleverd formulier.
De DAGPRIJS bedraagt € 5,00 en bij gelijk eindigen wordt er die dag geloot.
10% van het aantal deelnemers komt in aanmerking voor de eindprijzen.
Ongeveer 70% van de inleg wordt aan prijzen uitgekeerd.
Degenen die hun formulier per mail inleveren kunnen het inleggeld overboeken op de
rekening van Aan de Wielen 1014.01.833.
Gewonnen prijzen worden z.s.m. na het einde van de Tour op uw rekening
overgemaakt, dus vergeet niet uw bank- of girorekening te vermelden.
WAAR INLEVEREN ?
Per mail naar: rinidaniels@onsbrabantnet.nl of schriftelijk naar :
Rini Daniëls, Terlingenplein 16, 5735 BS Aarle-Rixtel, tel. 0492-382340

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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Jef van Dijk, Kempenstraat 23, 5735 KD Aarle-Rixtel, tel. 0492-382466
Johanna Gijsbers-Wich, Terlingenplein 19, 5735 BS Aarle-Rixtel, tel. 0492-382265
Ton Schepers, Broekelingstraat 22, 5735 HC Aarle-Rixtel, tel. 0492-382388
De actuele klassementen hangen dagelijks bij de Rijwielhuis Verbakel en zijn te
bekijken op www.aandewielen.nl. Ook publiceert Radio Kontakt in Laarbeek dagelijks
de uitslagen bij de sportactualiteiten !!!
DEELNEMERSLIJST VAN:
Naam:.....................................................
Adres:............................................
Telefoon:.........................................
Bank of girorekening:............................
Renners+ rugnummers (indien bekend)
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. ..................................................................
5. ..................................................................
6. ..................................................................
7. ..................................................................
8. ..................................................................
9. ...................................................................
10....................................................................
11.....................................................................
12.....................................................................
13.....................................................................
14.....................................................................
15.....................................................................
Reserve:
1…………………………………………………….
2…………………………………………………….
3…………………………………………………….
Tourwinnaar:………………………………………
1e Puntenklassement:……………………………..
1e Bergklassement:………………………………...

Bericht van:
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Kermisbrunch
Op de zondagochtend van 22 augustus, met Aarle kermis, zal er op het
Kouwenbergplein een kermisbrunch plaatsvinden. Er zijn 200 zitplaatsen
beschikbaar voor de eerste inschrijvers. Latere inschrijvers zullen hun
gezonde hap moeten nuttigen aan een statafel. Het inschrijfgeld van
€ 2,50 wordt gedoneerd aan Duchenne Heroes, het goede doel
waarvoor een aantal Aarlenaren in september weer voor op de fiets
kruipen. Met de bon onder aan dit stukje kun je een plaatsje reserveren. Je kunt ook
een E-mail sturen naar info@willemverhoeven.nl. Je inschrijving wordt definitief
wanneer het inschrijfgeld ontvangen is op rekening 15.64.72.198. Graag inschrijven
voor 1 augustus.
Gezondheidsmarkt 17 juli
Op 17 juli is alweer de derde gezondheidsmarkt in Mariahout. Daar kun je weer
allerhande informatie opdoen voor een gezond en beweeglijk leven.
Fietsroutes downloaden
Wil je in de vakantie eens een mooie fietstocht maken, dan kun je via de website van
Aan de Wielen fietsroutes downloaden. Het werkt als volgt: Ga naar
www.aandewielen.nl. Ga naar ‘Activiteiten/Agenda’. Volg de link ‘Routebeschrijvingen/
GPS Tracks. Klik op het scherm dat je krijgt op ‘Gratis online documenten delen en
opslaan’. Je komt nu op een pagina waar je moet inloggen. Doe dat met de volgende
gebruikersnaam: adwtochten@live.nl en gebruik als wachtwoord: tochten.
Tot slot kom je op een scherm, waar links een overzicht staat van de tochten in
verschillende lengtes.
Sandwich Nicoise
4 kerstomaatjes
4 zwarte olijven zonder pit
2 sneetjes volkorenbrood
30 gram tonijnsalade (kuipje)
1 satéprikker
Stukje komkommer
Bereiding: Was de tomaatjes. Houd 1 tomaatje en 1 olijf achter voor garnering. Halveer
de andere tomaatjes en snijd de olijven in plakjes. Was het stukje komkommer en
snijd het in plakken. Beleg 1 sneetje brood met komkommer, de tonijnsalade, de halve
tomaatjes en de plakjes olijf. Dek dit af met het andere sneetje brood. Steek het
overgebleven tomaatje en de olijf aan de satéprikker en steek hem in de sandwich.
Voedingswaarde: 280 kcal, 10 g eiwit, 10 g vet, waarvan 1 g verzadigd, 35 g
koolhydraten, 6 g vezel.
Zo lukt afslanken wel
Omdat we verslaafd kunnen raken aan eten, is lijnen vergelijkbaar met afkicken. Ook
al zijn de hierna volgende tips niet erg opzienbarend, ze zijn de enige die werken als je
kilo’s kwijt wilt.
1. Stel jezelf zo min mogelijk bloot aan verleiding. Zo wapen je jezelf tegen je
aandachtssysteem, dat je wil attenderen op alles wat lekker is. Mijd daarom de
kantine met haar kroketten en houd je bij het boodschappen doen aan je lijstje.

Bericht van:
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2. Ga structureel meer bewegen. Bij een heftig dieet daalt de productie van
geslachtshormonen en daardoor ook de energiehuishouding. Je krijgt minder zin in
bewegen, maar hoe lager je lichaamsgewicht wordt, des te minder energie verbruik je
bij een rondje joggen of een uurtje tennis. Je moet daarom juist extra bewegen om
meer te verbranden. Bovendien: bewegen verlaagt de stress.
3. Mijd stress sowieso. Stress verlaagt de gevoeligheid van het beloningssysteem,
waardoor je meer eten nodig hebt om een voldaan gevoel te krijgen.
4. Slaap voldoende. In diepe rust stijgen de niveaus van een aantal hormonen in de
hersenen die de stofwisseling sturen. Onderzoekers in Chicago ontdekten vorig jaar
dat mensen die per nacht achtenhalf uur slapen, overdag ruim twee keer zoveel vet
kwijtraken als mensen die kort en slecht slapen. Die laatste groep verloor meer
spierweefsel en raakte van de regen in de drup, want spieren zijn nodig om calorieën
kwijt te raken.
(Bron: Psychologie Magazine, juni 2010)
AGENDA
29 juni

13.30 Fietstocht 30 km
15 km/uur
Kapel
19.00 Fietstocht 30 km
18à20 km/uur Kerkplein
19.00 Fietstocht 45 km
25 km/uur
Kerkplein
01 juli
19.00 Wandeling
1 uur
Couwenbergh
04 juli
10.00 Wandeling
2 uur
Couwenbergh
06 juli
13.30 Fietstocht 30 km
15 km/uur
Kapel
19.00 Fietstocht 30 km
18à20 km/uur Kerkplein
19.00 Fietstocht 45 km
25 km/uur
Kerkplein
08 juli
19.00 Wandeling
1 uur
Couwenbergh
11 juli
10.00 Wandeling
2 uur
Couwenbergh
13 juli
13.30 Fietstocht 30 km
15 km/uur
Kapel
19.00 Fietstocht 30 km
18à20 km/uur Kerkplein
19.00 Fietstocht 45 km
25 km/uur
Kerkplein
15 juli
19.00 Wandeling
1 uur
Couwenbergh
18 juli
10.00 Wandeling
2 uur
Couwenbergh
Na 18 juli liggen de activiteiten tot Aarle kermis stil vanwege de vakantie.
Gezondheidsteam Aarle-Rixtel, Willem Verhoeven

Opgave voor kermisbrunch
Naam:
Geeft zich met … personen op voor de kermisbrunch op 22 augustus.
Het verschuldigde inschrijfgeld is gestort op bankrekening 15.64.72.198.
Gaarne voor 1 augustus inleveren op Dorpsstraat 40.

Cafetaria ’t Smikkelhuukske
Kerkstraat 13
5735 BW Aarle-Rixtel
Tel. 0492-382779

Friet voor 2 á 3 personen met
2 frikandellen, 1 kroket en 1 kipcorn.

Friet voor 4 á 5 personen met
2 kroketten, 2 frikandellen en
2 viandellen.
Voor € 9,50

Voor € 5,-

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

Kroket (1+1 gratis)
Frikandel (1+1 gratis)
Bamiblok (1+1 gratis)
Sito stick (1+1 gratis)
Hamburg uit het vet (1+1 gratis)
Mini loempia’s (1+1 gratis)
Hete frikandel (1+1 gratis)

Bami of nasi schotel uit eigen keuken.
Met een gebakken ei.
Een stok saté met kroepoek.

Schnitzel schotel.
Met friet of aardappelschijfjes,
en saus na keuze.

Van € 6,90 voor € 4,25

Van € 6,90 voor € 5,50

Deze actie geld vanaf 1 juli tot en met 31 juli

openingstijden
Maandag
Dinsdag t/m zondag

12:00u tot met 20:30u
12:00u tot en met 22:00u
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Caravancontrole
Laarbeek door VVN

Expositie “Laarbeek, waterpoort
van de Peel “, Heemkamer AarleRixtel
Afgelopen Zondag 27 juni , werd op de
Aarlese heemkamer de expositie
“Laarbeek, waterpoort van de Peel”
geopend. Tijdens deze expo staan met
name de kunstwerken centraal die model
hebben gestaan voor de kunstbanieren
die onze Laarbeekse straten sieren.
De kunstwerken krijgen een prominente
plek tussen de vaste collectie op de
heemkamer.
Daarnaast wordt de aparte expo-ruimte
ingericht met allerlei zaken die te maken
hebben met water in Laarbeek: kanalen,
beken, tpoelen, vennen, waterleven,
waterhistorie, waterwinning, waterzuivering enz enz. Want ofschoon het daar in
eerste instantie niet op lijkt. Laarbeek is
erg rijk aan water.
Op de eerste plaats zijn er de kanalen die
domineren. Maar ook de Aa met zijn
zijriviertjes zoals de Goorloop en de
Broekaa slingeren door ons landschap.
Daarnaast zijn er nog de grachten en
poelen, waterputten, waterpompen, sluizen en sluisjes, stuwen, de Waterzuivering, het Waterpompstation, de
passantenhaven enz.. Kortom “Watter
zat”. Deze expositie loopt tot eind
augustus en is elke zondag te
bezichtigen van 14.00 tot 17.00 uur.

Op zaterdag 10 juli overdag en woensdagavond 21 juli wordt door de afdeling
Lieshout/Mariahout van VVN een
controle van caravans en reiswagens
gehouden. lnwoners uit Laarbeek kunnen
hier gebruik van maken. De controle, in
samenwerking met de brandweer van
Laarbeek, wordt uitgevoerd bij garage
Bitech op de Stater 38 in Lieshout. Bij de
controle zal vooral aandacht worden
besteed aan de wiellagers, banden,
onderstel, remmen en verlichting. De
brandweer besteed vooral aandacht aan
de deugdelijkheid van de eventueel
aanwezige gasvoorziening.
De kosten voor deze controle bedragen
€ 7,50. Hierbij is een kopje koffie of thee
inbegrepen. Dit bedrag dient vooraf te
worden overgemaakt op rekeningnr.
1289 31.302 tnv. VVN Lieshout/Mariahout. Voor het maken van een afspraak
kunt U dagelijks (ma. t/m za) tussen
08.00 en 18.00 uur contact opnemen met
de Hr.v.d.Biggelaar van garage Bitech tel.
0499—421537.

GESLAAGD
VOOR JEUGD-EHBO
Alle kinderen van groep 8 van de
basisscholen De Heindert en Brukelum
zijn donderdag 10 juni geslaagd voor de
cursus Jeugd-EHBO.
De kinderen kregen, nadat ze de CITOtoets hadden gedaan, vanaf eind februari
eenmaal per week EHBO-les op school
door de heer Piet Maas van EHBOvereniging Aarle-Rixtel.
De EHBO-vereniging feliciteert alle
leerlingen met het behalen van hun
diploma. In het najaar wordt er weer
gestart met een nieuwe EHBO-cursus
voor volwas-senen.

Bericht van: 50 jaar geleden
E.H.B.O.
In het kader van de B.B. zijn E.H.B.O.cursussen gegeven door dr. Tersmette en
diens assistent, de heer Oosthoek, die
eveneens lessen gaf in individuele zelfbescherming. Woensdagavond werden
door dr. Sanders de examens afgenomen
in pensionaat “Mariëngaarde” Van de elf
candidaten slaagden er acht, nl. de
dames Jo v.d. Boogaard en Cath. Vos en
de heren P. Oosthoek, J. Pennings, G.
Ermens, A. van Berne, M. Schepers en
F. Vlamings.
Vrijwillige brandweer
Maandag en dinsdag a.s. om 8 uur n.m.
zullen de leden van de Vrijwillige Brandweer zich bij de kazerne verzamelen voor
het houden van een speciale oefening,
bedoeld als laatste voorbereiding voor de
wedstrijden in de kring Z.O.-Brabant op
zaterdag 4 juli. De wedstrijdploeg bestaat
uit: commandant bevelvoerder Wim
Thomassen; aanvalsploeg en berichtgeving Karel van Roij, Henk v. Roij en
Hein v. Roij; slangenploeg Tiny van Roij
en Ad Vriens; waterploeg Harry v.
Stiphout en Jan Gruyters; pompbediende
Arnold v.d. Elzen. De afgelopen weken
heeft de ploeg hard getraind.
15 juni Feest bij Petit en Fritsen
Mooi geschenk voor Aarle-Rixtel
De n.v. Klokkengieterij Petit en Fritsen te
Aarle-Rixtel opent donderdag 30 juni de
jubileumfeesten t.g.v. het 300-jarig bestaan van dit bedrijf. Op deze dag zal een
uit vijfendertig klokken bestaand carillon
in de toren van de dorpskerk van AarleRixtel aangeboden worden door de
vennootschap aan de Aarle-Rixtelse gemeenschap. De plaatselijke verenigingen
zullen dan aan de gieterij ’s avonds om
half acht een “symbolische klok” afhalen.
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Bij de overdracht zal het gemengd koor
“De Klokkengieters van 1660” het
klokkenlied zingen, begeleid door Leen ’t
Hart, directeur van de Nederlandse
beiaardschool, waarna een concert op
de beiaard volgt door de heren ’t Hart en
Staf Nees, de directeur van de Belgische
beiaardschool in Mechelen.
Sacramentsprocessie
Morgen, donderdagavond om 8 uur, trekt
de Sacramentsprocessie door Dorpsstraat, Koppelstraat en Bosscheweg
naar het pensionaat en na de
plechtigheden in de open lucht vandaar
via Kapellaan, Klokstraat, Kouwenberg
en Dorpsstraat wederom naar de
parochiekerk waar de processie met een
Tantum Ergo zal worden besloten. Zoals
elk voorgaand jaar zullen de bermen en
stoepen van de te volgen route extra
worden verzorgd en de gevels met
vlaggen getooid.
Uitbreiding fabriek
Aan de n.v. Artex, textielindustrie alhier,
werd vergunning verleend voor de
uitbreiding van haar fabriek te AarleRixtel met een expeditiegebouw.
25 juni Kanarievereniging
De vorige week uitgestelde vergadering
van kanarievereniging “Zang en kleur” is
vanavond om 8 uur in café van Roij. Op
de onlangs gehouden jaarvergadering is
de heer Jan Driessen tot voorzitter
benoemd in plaats van de heer René
Geenen, die zich vanwege drukke
werkzaamheden had moeten terug
trekken.
Bond van Bejaarden
Maandag om kwart voor tien worden de
leden op het kerkplein verwacht voor de
bijwoning van de uitvaart en begrafenis
van het overleden lid H. van Moorsel.
Helmondse courant juni 1960

