
19 juli  2010
NR 13





Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
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

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Ben Sibon Nachtegaalstraat 7
Tel 0492 - 381610

Verschijningsdata:   30-8  /  13-9  /  27-9  /  11-10  /  25-10

Huisartsen: T. Engels en F. Titulaer 381253
Huisartsenpost Elkerliek:                        0900 8861
Tandartsen: C. Martin en P. Kolkman 381790

P. Colen 382727
Apotheek: Laarhoeve 386000
Ziekenhuis: Elkerliekziekenhuis Helmond 595555
Mariëngaarde: Bosscheweg 20, 5735 GV     385333
Spreekuur pastorie: zie kerkberichten Heindertweg 1 381215

De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

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

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder, Lieshoutseweg 26                        382067
Cisca Verschuuren - Nooijen, Haffmansstraat 10. 382100
Maria Hagelaar - van Griensven Biermansstraat 31 383293
Ad Loos, Kerkstraat 39. 382034
Ben Sibon, Nachtegaalstraat 7. 381610
Theo Schepers, Lijsterstraat 7. 381733

Jaargang 40
Oplage 2500

19 juli  2010
NR 13

www.gemeenschapsblad.nl

SSSSS tichting

GGGGGemeenschapsblad

AAAAAarle-Rixtel

Pagina 3



Pagina 4

Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98

Aarle-Rixtel



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, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

VERLOSKUNDIGEN  Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703

FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en  Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.

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

Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
DE ZORGBOOG KRUISWERK:  Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.

Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.

OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00   di 18.30-20.30

do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989.  Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350

THUISZORG: SAVANT-ZORG,  Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 24 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang

Noud en Mio Raaymakers
Piet en Riek van de Ven – Hoeks (sterfdag vader)
Henk Nooijen (K.B.O.)
Jan Rovers (buurt)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  25 juli –  17e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (samenzang en gregoriaans)

Miet van Boxmeer – van Duijnhoven (verj.)
Bas van de Kerkhoff (par.)
Kees Verschure (par.)

Woensdag 28 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 31 juli t/m vrijdag 6 augustus

Zaterdag 31 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Jan van den Bogaard (3e j.get.)
Overleden ouders de Jong – van Leuken en Ben Loomans (verj.)
Overleden ouders Migchels – Nooijen (verj.)
Overleden ouders van Griensven – van Lieshout en
Henk Hagelaar (verj./sterfd.)
Lien v.d. Heijden-v.d. Boogaard (verj.)

Zondag  1 augustus  - 18e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Wim Migchels (j. get./fund.)
Jo de Jong – Nederveen (par.)
Pieter Wijnker (par.)
Sien Nooijen (fund.)
Jan de Visscher (par./verj.)
Familie Verbakel – v. d. Zanden
Theo Meulendijks (verj./par.)
Martina Aarts - v. d.  Leemputten (KVO)
Hanneke van Berlo (m.g.)
Kees Verschure (par.)
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 4 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 24 juli t/m vrijdag 30 juli
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Week van zaterdag 7 augustus t/m vrijdag 13 augustus

Zaterdag 7 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Martien van Eindhoven en Piet Coolen
Joris en Wim Hendriks (par.)
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie

Zondag  8 augustus – 19e  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor (gregoriaans)

Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits         (sterfd. vader/fund.)
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en zoon Herman
Jan v. d. Sanden (trouwdag)
Bas van de Kerkhoff (par.)

Woensdag 11 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 14 augustus t/m vrijdag 20 augustus

Zaterdag 14 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Riet van der Aa (familie)
Ben Loomans
Overleden familie Migchels en van de Rijt en voor een bijzondere intentie
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Cor en Mies van Bakel – de Jong (par.)
Nico Schooneveld

Zondag  15 augustus - MARIA TEN HEMELOPNEMING – 20e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (gregoriaans en samenzang)

Frans Maas (verj./ par.)
Riek Sneijers en ouders (fund.)
Overleden ouders van der Most – de Groot
Overleden ouders van de Bogaard – Manders
Harrie Strijbosch
Overleden ouders Verbakel – v. d. Nieuwenhof (j. get.)
Jo Oude Wolbers (par.)
Sjef Heesakkers (buurt)
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 18 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 21 augustus t/m vrijdag 27 augustus
Zaterdag 21 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Tot welzijn van de parochie
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Zondag  22 augustus –  21ste Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor (gregoriaans)

Jan Romme
Annie van Mierlo-van Doren (par.)

Maandag 23 augustus - Kermis
09.30 uur  Kerk – Koningsmis Gilde St. Margaretha

Voor de overleden Gildebroeders en -zusters van Gilde St. Margaretha
Joris en Wim Hendriks (par.)
Jan en Lea van Roij – van Gerwen (verj.vader/buurt)

Dinsdag 24 augustus - Kermis
09.30 uur Kerk – Gildemis Onze Lieve Vrouwe Gilde

Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Doris Verberne
Wim van de Nieuwenhof

Woensdag 25 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 28 augustus t/m vrijdag 3 september

Zaterdag  28 augustus
.18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Jan en Willy Verhoeven – v. d. Vossenberg (buurt)
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Harrie en Miet Huibers – Bekx
Martien van den Heuvel (verj.)
Henk Nooijen (par.)
Toon van Boxtel (Hakendover)

Zondag   29 augustus– 22e Zondag door het jaar – MIVA Collecte
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –  Samenzang

Cisca Migchels (j.get./fund.)
Martien Verbeeten (verj.)
Doris Verberne (sterfdag/Bl. Schut)
Jean-Francois Smulders
Jo en Andries Smulders - Sengers
Bijzondere intentie

Woensdag 1 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

GEDOOPT
Bram Driessen, Tom Dekkers, Sofie van Heugten, Luuk Dekkers en Yao Dekkers.

OVERLEDEN
Johan Donkers, 100 jaar, Zorgcentrum Mariëngaarde.

BBBBBericht van: Pagina 9
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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.

ATTENTIE
Gedurende de periode van  dinsdag 3 augustus t/m  donderdag 26 augustus zal de
administratie op dinsdag en donderdag gesloten zijn. Op Vrijdag zijn wij tijdens de
normale uren wel aanwezig.
Na 26 augustus kunt u zoals gewoonlijk op dinsdag, donderdag en vrijdag bij ons
terecht met al uw vragen (zie mededelingen die hieronder vermeld worden).
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.

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 enz.
Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving,  kunt u de pastor bereiken op
de pastorie tel.:381215.

D a n k b e t u i g i n g

Lieve mensen,
Bedankt voor uw aanwezigheid, alle lieve woorden, kaarten,
bloemen en andere blijken van belangstelling bij het afscheid
van mijn lieve man, ons pap” en onze fijne opa

Jan Rovers

Een bijzonder dankwoord willen wij richten tot de neurologen en
verpleegkundigen van de afdeling 3C Elkerliek ziekenhuis Helmond, de leden
van de avondwakegroep, pastor Engels, pastor Deli, diaken Schepens en de
heren acolieten.
U allen bent voor ons een grote steun.

Dora Rovers-Maas
Kinderen en kleinkinderen
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D a n k b e t u i g i n g

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de blijken van
belangstelling en het medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn man

    Jan van Griensven

Rikie van Griensven - Hendriks

D a n k b e t u i g i n g

Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor
de vele kaarten, steun, medeleven en lieve reacties die wij
hebben ontvangen na het plotseling overlijden van mijn man,
vader, schoonvader en opa

Sjef Heesakkers

Hanneke Heesakkers
Yvonne, Jos en Gijs

D a n k b e t u i g i n g

Dank aan die er zijn geweest. Met hun gaven en hun wensen. Van jonge en
ook oude mensen op ons gouden huwelijksfeest.

Het was voor ons een onvergetelijke dag.

Jan en Elly Migchels
Lijsterstraat 12 AR
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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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Kort woordje van Pastor M.Deli
Tropische dagen
Afgelopen weken zullen de kachels en de
open haarden in de meeste huizen niet of
weinig gebrand hebben. De temperaturen
waren zo hoog dat zelfs in België, een
aantal stukken van autobanen het te heet
vonden en recht op kwamen te staan.
Maar ook bij ons hier was het niet altijd
uit te houden. De binnentemperaturen
liepen in sommige kamers van de
pastorie rondom of óver de 40 graden. De
schone witte kaarsen in huis, hingen als
kromme bananen, flauwgevallen in hun
eigen kandelaars. De volgende keer laat
ik ze over-zomeren in de koelkast.
Hopelijk komen de voorspellingen van
sommigen niet uit; dat de maand
augustus nog warmer zal worden dan juli.
Voor alle zekerheid moeten we misschien
eens te rade gaan bij onze eigen
weerman Johan Verschuuren, die de
‘Weerkalender volgens eeuwenoude
spreuken’ in boekvorm heeft geschreven
en uitgegeven. Het is een ontspannend
boekje met schone en soms rake
spreuken. Vooral in deze periode zeer
warm aan te bevelen!
Natte repetitie
Zoals ieder jaar was deze zomerse
bijeenkomst van ons dames en ook
herenkoor een geslaagd evenement. Dit
jaar waren ook de koorleden van ‘De
Cantorij’, samen met Rob Rassaerts
onze organist en Arie Ketelaars de
dirigent van de partij bij de jaarlijkse
‘natte repetitie’ (samenzijn met pintje of
borreltje). We waren allen te gast op het
hof van de familie van den Heuvel, op den
Opstal. Het was een feestelijke aange-
legenheid. Terwijl drie charmante dames
ons verwenden met snackjes en
drankjes, speelde en zong Leo Duime-
linck de mooiste stukjes en liedjes op
zijn klavieren. Lena zorgde voor
beschuitekes met verse aardbeien, en
later op de avond voor warme hapjes. Het
was een prachtige aangelegenheid.

Bedankt voor uwe gastvrijheid op het hof!
Met deze wil ik graag nog méér dames
en heren, met schone stem, uitnodigen
om onze respectievelijke koren te komen
versterken, en ook herenstemmen, die
onze ‘Cantorij’ willen uitbreiden. Ik kan u
verzekeren dat de repetities zeer leerrijk
en verrijkend zijn en… na de repetitie is
het steeds super gezellig. In alle geval
iedereen die een beetje schoon kan
zingen (En ge moet hiervoor niet bepaald
een Japanse nachtegaal te zijn) is van
harte welkom!
W.K. Oranje
Op de avond van de grote finale had ik
reeds om 22.00 u de sleutels van de kerk
in de hand om alle klokken te laten
luiden om de overwinning van Nederland
te laten klinken over Aarle en omstreken.
Spijtig heeft het niet mogen zijn.
Maar… wat heel de wereld wél heeft
gezien is dat ons eigen Nederlandse
elftal mede de lampen heeft aangestoken
op de grote luster (luchter) van het W.K.
voetbal. Ja, spijtig hebben ze het niet
gehaald om de beker in ontvangst te
nemen. Maar: Ze hebben met veel
furie, ijver en passie de kleuren van
onze Nederlands vlag ingevuld.  Als
Belg zeg ik toch een hele ‘dikke proficiat’
voor alle voetballers van Oranje!!!
Optreden Harmonie én band
Wat heeft Harmonie ‘De Goede Hoop’
toch haar beste beentje ingezet op
dinsdag, 13 juli tijdens hun concert op
het kerkplein.  Pastor Engels heeft er
ook mee van genoten. We zijn echt trots
op onze harmonie. Daarna werden de
mensen extra verwend door een optreden
van een band vol bruisend talent. Enkele
van de muzikanten waren direct te
herkennen; Levien en Jorrit en de solo-
zanger , met de witte zonnebril, heeft het
vak goed onder de knie. Wat écht opviel
was het mooie zingen, maar vooral het
fluiten door de microfoon. Het klonk zo
zuiver en helder. Fluiten door zo’n ding is
een echte kunst! De zanger en fluiter
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SENIORENVERENIGING/KBO AARLE-
RIXTEL

Oproep

De seniorenvereniging/KBO Aarle-Rixtel
start  in de komende maanden met het
beleidsplan 2011-2015. Naast de be-
staande activiteiten en diensverleningen
is de seniorenvereniging op zoek naar
nieuwe activiteiten en wil zij een evaluatie
over de afgelopen vijf jaren. Hiervoor wil zij
via gesprekken met leden en niet-leden
uit Aarle-Rixtel weten welke activiteiten
ze zouden kunnen toevoegen, welke
goed lopen en welke beter zouden kun-
nen. De seniorenvereniging zoekt mensen
van 55+ die aan zulke gesprek-ken willen
deelnemen. Hebt u ideeën of belangstel-
ling om hier aan mee te werken laat het
ons dan weten. We stellen uw bijdrage
zeer op prijs. Na een telefoontje of email
nemen we contact met u op.
Bert Lemmens  0492-381303 email:
bertlemmens@onsmail.nl
Cor  Verschuuren  0492- 382151 email:
cor.verschuuren@planet.nl

HELE DAG FIETSTOCHT
Op dinsdag 17 augustus maken we
weer een lange fietstocht. Deze keer
gaan we weer – op veler verzoek-  naar
de Tuin Zonder Naam van Frank Thuijs in
Liessel. Enkele jaren geleden hebben we
deze tuin ook bezocht en die is zeker de
moeite waard om nog eens te bekijken.
Uiteraard hebben we ook deze keer weer
koffie met gebak en leggen we ergens
onderweg aan. Toch is het verstandig om

een broodje en wat drinken  voor
onderweg mee te nemen omdat we nog
niet precies weten waar en hoe laat we
ergens terecht kunnen.
We vertrekken om 09.00 uur vanaf
Mariëngaarde en denken rond 17.00 uur
weer terug te zijn. De organisatie is weer
in goede handen bij Thijs v.Rosmalen en
Jan Dekkers en bij deze mensen kunt U
zich ook opgeven (zie seniorenwijzer)
Opgeven is noodzakelijk i.v.m. afspraken
die gemaakt moeten worden.

BEDEVAART
NAAR MARIAHOUT 2010
WOENSDAG 11 AUGUSTUS  !!
De jaarlijkse bedevaart naar Mariahout is
dus dit jaar op WOENSDAG  11 augus-
tus. De fietsers vertrekken om 13.15 uur
bij Mariëngaarde. U kunt natuurlijk ook op
eigen gelegenheid bijv. met de auto gaan.
Aanvang van de H.Mis is om 14.30 uur.
Na afloop is er bij goed weer gelegenheid
voor een kopje koffie in het park; anders
bij café de Vijfeijken.

bleek Geert Hagelaar te zijn. De drummer
van de band klopte er ook flink op los en
in de maat, al ken ik niet direct zijne
naam. Toch nen dikke ‘Bravo!!’ voor al de
artiesten van de band.. Er zit veel muziek
én toekomst in.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

SPONSORACTIE
BS. BRUKELUM
ERG SUCCESVOL

Zoals u enkele weken geleden in dit
Gemeenschapsblad heeft kunnen lezen
dat basisschool Brukelum een sponsor-
actie hield voor “Stichting Opkikker”,
willen wij u het resultaat natuurlijk niet
onthouden. Nadat alles was afgerond en
de laatste rekeningen betaald waren,
bleef er het ongelooflijke bedrag over van
€5477,27 .
De leerkrachten en de ouders van het
organisatiecomité willen dan ook
iedereen heel hartelijk bedanken, die op
eniger wijze zijn of haar steentje (muntje)
heeft bijgedragen aan dit succes.
Namens het organisatiecomité
C. Aarts, leerkracht bs. Brukelum
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Jubilarissen tijdens de
serenadedag van harmonie De
Goede Hoop gehuldigd.

Op zondag 27 juni zijn de heren Mari van
de Kerkhof en Louis Houët, die beiden 50
jaar lid zijn van harmonie De Goede
Hoop, in conferentiecentrum De Couwen-
bergh gehuldigd. Beide heren zijn nog
actief lid van het grote harmonieorkest.
Mari van de Kerkhof maakt deel uit van
de slagwerkgroep en Louis Houët speelt
klarinet. In gezelschap van hun  echtge-
notes  werden de heren door voorzitter N.
van der Wielen toegesproken en  gede-
coreerd . Zij ontvingen een gouden speld
en een oorkonde van de FKM, de
Federatie van Katholieke Muziekbonden.
De dames kregen een bos bloemen als
dank voor het feit dat zij zoveel avonden
alleen hebben moeten doorbrengen.
De harmonie heeft er al jaren geleden
voor gekozen jubilarissen en gedecoreer-
den op een en dezelfde dag in het
zonnetje te zetten
Onder het oog van vele ouders en
belangstellenden en in het bijzijn van  de
voltallige harmonie werd de middag
begonnen met het uitreiken van de
diploma’s  A.M.V ,  de certificaten voor
de behaalde theorie-examens en de
diploma’s aan diegenen die voor het
praktijkexamen geslaagd zijn.  Daarna
werden  er door de leden van het leer-

lingenorkest  onder leiding van Paul van
de Veerdonk enkele nummers gespeeld .
De harmonie maakte daarna  een
rondgang door het dorp en verzorgde op
het Witte Plein op Strijp een  optreden.
In De Couwenbergh ging de middag door
met het ontvangen van  de overige
jubilarissen uit het dorp: 7 echtparen die
50 jaar getrouwd waren , 2 zusters van
Missieklooster Het Heilig Bloed die
respectievelijk hun 50- en 60-jarig
kloosterfeest hebben gevierd  en twee
gedecoreerden.  Allen werden verwel-
komd met koffie en gebak en toege-
sproken door voorzitter Van der Wielen.
Het OJO orkest onder leiding van Louis
van de Weijer heeft de gasten daarna
vermaakt met  mooie muziek.
Na afloop werd er, zoals te doen
gebruikelijk , op de trappen van het
bordes van De Couwenbergh van alle
jubilarissen een foto gemaakt en werd
hen een serenade gebracht.
Hierna werden 2 nieuwe commissarissen
door de voorzitter  geïnstalleerd: mevrouw
M. Wijnker  en de heer A. Dekkers.
Mevrouw Wijnker neemt  het commis-
sariaat over van haar overleden man en
oud-voorzitter  P. Wijnker, de heer
Dekkers woont op het Blauwe Schutplein
en heeft 2 dochters die  bij de harmonie
zijn.  De dag werd besloten met een
geweldig feest voor alle leden met hun
partners bij café  De  Vrienden.
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Zoals u al hebt kunnen lezen in diverse
bladen is vandaag 14 juli 2010 de dag
van Miek van Schayk – Manders de dag
dat zij veertig jaar werkzaam is in het
onderwijs te Aarle-Rixtel. Ik mag
aannemen dat zij geen onbekende is in
ons dorp. En leuk is het om aanwezig te
mogen zijn bij deze gebeurtenis. Miek
had bij haar collega’s te kennen gegeven
dat zij geen prijs stelde op een
uitgebreide receptie met toespraken van
Bobo’s en wat nog meer. Een dag voor
de kinderen stelt zij op prijs en is ook
heel leuk. Zo gewenst, dat doen we dat
toch, en zo werd er een leuke dag in
elkaar geknutseld. Om kwart voor negen
vertrokken alle kinderen en leerkrachten
met de platte versierde wagen van Fried
van Asten richting de Haffmanstraat waar
Miek van Schayk woont. Reportad was
intussen daar ook aangekomen. Miek
was een beetje verrast dat Reportad juist
op dit moment moest binnenkomen.
Want zo dadelijk zouden ze haar komen
ophalen. Reportad maakte alvast enkele
foto’s van Miek met haar twee
kleinkinderen Jenna en Jega. Jega vond
het maar niks en trok allerlei gezichten.
Hing gewoon even de belhamel uit. Even

later mocht hij zelf foto’s maken met het
toestel van Reportad. Ook Jenna vond dit
prachtig. Op dit moment werd er alarm
geslagen, de hele Brukelum school was
namelijk in aantocht en verzamelde zich
voor het huis van de familie van Schayk.
Een prachtig gezicht. De hele familie
volgende belangstellend wat er ging
gebeuren. Toen was het tijd voor het
volgende gezang:

Feestlied voor juffrouw Miek.
Luister wat wij zingen gaan, ’t is een
waar verhaal,
’t Gaat over ons juffrouw Miek, luister
allemaal.

 40 Jaar, een hele tijd, stond zij al voor
de klas;
Heel veel kinderen, groot en klein waar
ze de juf voor was.
Al die jaren veel plezier, van kleuters tot
groep 8.
Ze viert haar feest op Brukelum hier, dat
is voor haar bedacht.

Luister wat wij zingen gaan, ’t is een
waar verhaal,
’t Gaat over ons juffrouw Miek, zing maar
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allemaal.

40 Jaren voor de klas ja, dat viert juffrouw
Miek vandaag!
En wij zingen saam een feestlied, dat
doen we maar al te graag.
40 Jaren voor de klas ja, het is een hele
tijd;
Maar de kinderen hier op Brukelum,
willen jou nog lang niet kwijt!

Luister wat wij zingen gaan, ’t is een
waar verhaal,
’t Gaat over ons juffrouw Miek, luister
allemaal.

Lang geleden startte ze op de Sint
Jozefschool.
Daarna op de Heindert ook met veel
plezier en jool.
Eerst alleen maar jongens, later meiden
ook erbij;
Vele wijze lessen voor de kinderen op
een rij!

Luister wat wij zingen gaan, ’t is een
waar verhaal,
’t Gaat over ons juffrouw Miek, zing maar
allemaal.

40 Jaren voor de klas ja, dat viert juffrouw
Miek vandaag!
En wij zingen saam een feestlied, dat
doen we maar al te graag.
40 Jaren voor de klas ja, het is een hele
tijd;
Maar de kinderen hier op Brukelum, willen
jou nog lang niet kwijt!
Daarna was het tijd om op de wagen van
Fried van Asten plaats te nemen en naar
school te gaan. Wel een drukte in de
Dorpsstraat vanaf de Heindertweg. Dan
zijn er altijd automobilisten die daarvoor
geen geduld kunnen opbrengen. Gelukkig
was het maar een kort stukje. Op school
aangekomen was er een ontvangst in de
aula. Vandaar gingen de vier jongste
groepen naar de speelzaal, waar Mr.
Diamond voor hen optreed. De Mr.
Diamond Magic Show werd door de

kleintjes met een enorme aandacht
gevolgd. De juffen en meesters stonden
met belangstelling te kijken hoe hij de
aandacht van de kinderen zo goed kan
vasthouden. Om jaloers op te zijn!! Het
konijn Janus met zijn wortels, de truc
met de handschoen en hoe hij allerlei
figuren kon maken met ballonnen sloeg
alles. Iedereen wilde wel zo’n beestje
hebben. De vier oudste groepen zijn op
dat moment buiten spelletjes aan het
spelen. Ik zag allerlei leuke spelletjes.
Met een kleine kruiwagen blikjes water
transporteren. Met de step slalommen.
Blikken gooien. Eieren in een rekje zien
te gooien. Gelukkig waren het ping pong
balletjes. Hoefijzer en ringen gooien en
nog veel meer leuke spelletjes. Dan is
het tijd om te wisselen en krijgt iedereen
een ijsje tegen de dorst en de warmte.
Gelukkig valt het deze ochtend mee.
Juffrouw Miek en haar familie genieten
met volle teugen van het programma voor
de kinderen. Reportad neemt intussen
van haar afscheid en wenst haar en haar
familie nog een gezellige voortzetting van
het programma. In de avonduren is er
een gezellig samen zijn met het
volledige team en familie. Namens de
Aarlese gemeenschap van harte
gefeliciteerd met je veertig jarig jubileum.
Reportad.

Praktijk voor huidverzorging ‘La
Belle Vie’. Pedicure, diabetische,
reumatische cliënt. Ook behandeling aan
huis. Tevens permanente make-up voor
wenkbrauwen en eyeliners. Tel: 0492-
383024

Gezocht – gevraagd.
Oude laarzen, spijkerbroeken, riemen en
handtassen. Benieuwd wat ik er mee
doe? Kom gerust langs, Helmondseweg
3A Aarle-Rixtel. 06 22 99 48 80 Staat de
klomp buiten, ben ik zeker thuis.
www.klompenschuurtje.nl

KKKKKlokje



Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl
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Zomerperiode 2010
Bibliotheek De Lage Beemden in de
zomerperiode
Uitleentermijn
Vanaf 12 juli is de uitleentermijn 5 weken.
Na 21 augustus gaat de leentijd weer
terug naar 3 weken. Verlengen doet u in
deze periode ook voor 5 weken.
Gastlenen
Een tip voor de vakantiegangers in eigen
land: met een bibliotheekpas van De
Lage Beemden kan ook geleend worden
in andere bibliotheken in Brabant en
Gelderland. Héél gemakkelijk, want de
boeken mogen worden ingeleverd in de
eigen bibliotheek! Nog niet iedere
bibliotheek is gastbibliotheek. Daarom is
het goed om voor de zekerheid eerst even
op www.gastlenen.nl te kijken.
Openingstijden tijdens de schoolakanties
van 26 juli t/m 5 september
· De bibliotheken in Beek en Donk,
Boekel en Gemert zijn de hele school-
vakantie op de normale tijden geopend.
· De bibliotheken in Aarle-Rixtel, Bakel
en Lieshout sluiten twee weken: van 9 t/
m 22 augustus. In de overige weken zijn
de openingstijden ongewijzigd.
· De bibliotheekpunten in Elsendorp,
Mariahout en Venhorst zijn gesloten
tijdens de schoolvakanties. Mariahout is
in die zes weken wel op de woens-
dagavond open en Venhorst op de
maandagavond.

Zomerlezen
Je gaat op vakantie en neemt mee….
De vakantie komt eraan. De periode bij
uitstek om lekker te lezen. Bibliotheek
De Lage Beemden brengt u alvast in
zomerse leesstemming en geeft graag
tips om de koffers te vullen met uw
favoriete boeken.

In de vestigingen staan presentatietafels
met de nieuwste boeken, oude toppers,
de spannendste thrillers, reisverhalen en
reisgidsen, heerlijke kookboeken en
waargebeurde verhalen. Vergeet ook niet
de luisterboeken voor onderweg.
Begin de vakantie met een goed
(luister)boek!
In de zomerperiode is de uitleentermijn 5
weken. Let op: in enkele vestigingen zijn
de openingstijden gewijzigd.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Aangeboden:
Wilt u een mooie muurschildering op
uw baby- en/of kinderkamer? Bel gerust
voor meer informatie met Geertje: Tel. 06-
52673010.

Zomermarkt Zorgboogcentrum
Keyserinnedael in Helmond
Zorgboogcentrum Keyserinnedael Hel-
mond organiseert op woensdag 21 juli
a.s. een zomermarkt. Zowel nieuwe als
gebruikte artikelen worden tijdens de
markt verkocht. De opbrengst van de
zomermarkt is bedoeld om extra
voorzieningen te treffen ten behoeve van
de bewoners in het Zorgboogcentrum.
De mogelijkheid bestaat om een kraam
te huren. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Ninke van
Schijndel via telefoonnummer 0492-
348314 of via e-mailadres
ninke.van.schijndel@zorgboog.nl.
Op woensdag 21 juli tussen 10.30 uur en
16.00 uur bent u van harte welkom in
Zorgboogcentrum Keyserinnedael
Kanaaldijk NO 70 te Helmond. De entree
voor volwassenen bedraagt  1, -. Kinderen
hebben gratis toegang.

KKKKKlokje
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CENDRA HEEFT
VRIJWILLIGERS LATEN
VOORLICHTEN
Op 17 mei en 7 juni jl. hadden Danielle
van Pareren en ondergetekende het
genoegen als ‘gastdocent’ een voor-
lichting te mogen verzorgen in jongeren-
centrum Cendra te Aarle-Rixtel. Wij zijn
beide werkzaam voor Novadic-Kentron.
Behalve behandeling hebben wij ook een
afdeling Preventie, Voorlichting en Advies.
Het belangrijkste doel van deze afdeling
is voorkomen dat mensen in de
problemen komen of verslaafd raken. Een
ander doel is het vroegtijdig signaleren
van problemen die betrekking hebben op
het gebruik van middelen, gokken of
internetten. Onze medewerkers verzor-
gen voorlichtingen en andere activiteiten
voor een breed publiek in het onderwijs,
het jeugd- en jongerenwerk en de
jeugdhulpverlening. Dus ook voor groepen
die beroepsmatig, of als vrijwilliger, te
maken krijgen met gebruik en misbruik
van genotmiddelen. Vandaar dat vrij-
willigers van Cendra ons benaderden om
dat ook bij Cendra eens te doen, voor alle
geïnteresseerde vrijwilligers die met
jongeren werken in hun dorp.
Met een kleine 20-tal zeer enthousiaste
vrijwilligers uit meerdere organisatie‘s
hebben we, zo interactief mogelijk,
geprobeerd een uiteenzetting te geven
over de meest voorkomende verslavingen,

over wat een verslaving eigenlijk is en
wanneer iemand verslaafd is. Er zijn veel
vragen de revue gepasseerd. Wat is het
verschil tussen geestelijke en
lichamelijke verslaving? Hoe ernstig kan
een verslaving worden? Waarom wordt
verslaving als ziekte beschouwd? En met
een presentatie en aan de hand van onze
‘drugskoffer’ is iedereen veel te weten
gekomen over de verschillende
genotmiddelen.
Al snel bleek dat vrijwilligers met zoveel
vragen zitten over het omgaan en hoe te
handelen in zulke situaties, dat één
avond niet voldoende bleek om alles uit
de doeken te doen. Zodoende hebben we
begin juni (met een paar nieuwe
gezichten) een vervolg gegeven aan de
avond. Na een korte samenvatting van de
eerste avond zijn we dieper in gegaan op
oa gamen, het signaleren, het omgaan
en hoe te handelen in zulke situaties. (in
de rol van iemand die met jeugdigen
werkt)
Jongeren experimenteren en verleggen
hun grenzen. Uiteindelijk is het vinden
van een balans tussen vrijheid en ver-
antwoordelijkheid het streven. Ze hebben
recht op eerlijke informatie over de
verschillende middelen en de bijhorende
risico’s. De aanwezige vrijwilligers heb-
ben aangetoond dat de jeugd niet alleen
staat in hun keuze.
Wij hopen daar een bijdrage aan te
hebben geleverd op twee enerverende en
ook gezellige maar vooral leerzame
avonden en zien uit naar een vervolg.
Mathijs de Croon
Novadic-Kentron
preventie@novadic-kentron.nl

KKKKKlokje

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.



Pagina 26

Drukkerij Aarle-Rixtel



BBBBBericht van: Pagina 27

Jeugd3daagse
2010!

We blijven het probleem van de leiding
houden! We zouden zo graag zien dat er
NOG meer ouders zich in zouden willen
zetten voor de jeugd van Aarle! De leiding
voor de groepjes is rond, maar het loopt
niet over! We kunnen nog steeds hulp
gebruiken! De bezetting van de groepjes
is nog steeds krap. In Friesland zouden
ze zeggen: HET KEN NET! Dus schroom
niet en bel Elke (382778) of Hans
(383758) Ook al kun je niet alle 3 de
dagen helpen, we hebben ook nog leuke
dingen te doen voor 1 dag! We gaan
allerlei tochten maken door het dorp en
we willen dat ook allemaal veilig doen!
Een ongeluk zit helaas vaak in een klein
hoekje. Om dit te voorkomen hebben
we JOUW  hulp nodig! Echt alle hulp is
meer dan welkom!
Langs deze weg willen we alvast
iedereen bedanken die WEL mee wil
helpen om samen met ons er weer een
paar hele leuke spetterende dagen van te
maken! Er zijn zelfs mensen die zich
opgegeven hebben om te helpen die zelf
helemaal geen kinderen meer hebben in
deze leeftijds categorie! En zelfs een
oma draait een groepje! Dus als je geen
echt goede reden hebt om niet mee te
helpen! GEWOON DOEN!
We hebben ook nog financiële steun
nodig. Om voor alle deelnemers de
kosten zo laag mogelijk te houden, zodat
ook echt iedereen uit Aarle-Rixtel mee
kan doen zoeken we ieder jaar sponsors.
Nou is het geval dat er veel sponsors die
ons afgelopen jaren financieel geholpen
hebben en ook dit jaar weer toegezegd
hebben om weer mee te doen nog  niks
van zich hebben laten horen! Nu
begrijpen wij dat volkomen, aangezien de
crisis, maar het zou toch heel fijn zijn als
we iets meer geld hebben om er toch iets

leuks van te maken! Want hoe meer
centjes we hebben, hoe leuker het
feestje gaat worden! Van deze financiële
bijdrage worden juist de extra leuke
dingen betaald! Dus… als je ons wilt
steunen? GRAAG! Als tegenprestatie
word je dan vermeld in het gemeen-
schapsblad, kom je op onze website
www.jeugd3daagse.nl en kom je op ons
sponsorbord wat op het veld staat tijdens
de jeugd3daagse. Je kan je gift
overmaken op 1014.47.914 tnv Stichting
Jeugd3daagse Aarle-Rixtel. Als je hier
vragen over hebt kun je bellen naar
Nadine (465250). WE HOPEN MET ZIJN
ALLEN OP JULLIE STEUN! WANT
SAMEN KUNNEN WE ER EEN MOOI
FEESTJE VAN MAKEN!

Caravancontrole
VVN succesvol verlopen.

Afgelopen zaterdag heeft VVN Lieshout/
Mariahout in samenwerking met de
brandweer uit Laarbeek een caravan-
controle gehouden. De controle, die heeft
plaats gevonden bij garage Bitech aan de
Stater in Lieshout was bestemd voor
inwoners uit Laarbeek. Tijdens een
grondige inspectie werd duidelijk dat de
controle de nodige verbeterpunten aan
het licht bracht. De brandweer consta-
teerde in een aantal gevallen gasdruk-
regelaars en slangen die over de datum
waren. In een enkel geval werd zelfs een
lekke gasslang geconstateerd. Andere
gebreken of verbeterpunten lagen  onder
andere op het terrein van de verlichting
en de banden van de caravan. De
controle wordt afgesloten op woensdag
21 juli tussen 18.00 en 21,.00 uur. Op
deze avond zijn nog enkele momenten
voor een controle beschikbaar. Belang-
stellenden kunnen hiervoor contact
opnemen met de hr.v.d.Biggelaar garage
Bitech aan de Stater in Lieshout. Tel.
0499-421537. De kosten bedragen 5
euro.
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Beste Zangliefhebbers,

Na het door de aanwezigen zeer gewaar-
deerde optreden van Gemengd Koor De
Klokkengieters tijdens de huldiging van
de gedecoreerden op Koninginnedag, 30
april, zijn de repetities op maandagvond
besteed aan de voorbereiding van de
presentaties die voor het najaar zijn
gepland.
Het is een vreemde ervaring wanneer de
repetitieruimte verandert. Vanwege het
niet meer beschikbaar zijn van de
voormalige zaal De Lantaarn is er binnen
de ruimten van de Couwenbergh als het
ware geëxperimenteerd om vast te
stellen welke van de beschikbare ruimten
het meest repetitie-geschikt is. Van
boven naar beneden en van voren naar
achter. Gelukkig is deze periode gevallen
in de tijd dat Gemengd Koor De Klokken-
gieters geen optredens had gepland. De
temperatuur was ook geen bevorderlijk
aspect!
Het voorproefje of moeten we zeggen de
training voor de vakantie is, met de hoge
temperaturen en de siësta-achtige
momenten vanwege de wedstrijden van
het WK Voetbal, hèt moment om onder-
uit gezakt in de schaduw van een fris
drankje te genieten. Gemengd Koor De
Klokkengieters heeft maandagavond 12
juli de vakantieperiode ingezet.
Op 30 augustus worden de mappen met
de muziekpartijen weer ter hand
genomen en de concerten voor oktober
en de kersttijd worden weer intensief
ingestudeerd. Bijzondere aandacht vraagt
het opnieuw op het repertoire genomen
werk Missa Benedicamus Domino van
Lorenzo Perosi.
Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-

Rixtel wenst u, lezer, en in het bijzonder
zijn vrienden en leden een goede en
ontspannende vakantieperiode toe.
Bestuur, directeur, begeleider en leden
van Gemengd Koor De Klokkengieters
Aarle-Rixtel danken u voor uw niet
aflatende belangstelling en zij hopen u na
de vakantieperiode weer te ontmoeten in
het patroon van gewoon.

Stichting Scootmobielpark
Laarbeek

De stichting is actief bezig met lessen
geven en verzorgen. Voor mensen die in
het bezit zijn van een scootmobiel of van
plan zijn er een aan te schaffen en zich
niet geheel gerust voelen in het verkeer,is
het mogelijk een eenvoudige cursus te
volgen. Deze bestaat uit vier praktijk-
lessen en een uitgebreide theorieles.
Inclusief een certificaat, een sticker en
een boekje met verkeersregels. Een
twintigtal cursisten hebben al een
certificaat gekregen.Kosten € 10-.  .
Door enkele mensen die de cursus
hebben gevolgd is gevraagd,om een
clubje op te richten om bij goed weer er
samen op uit te kunnen trekken.
Opgave voor het volgen van een cursus
en aanmelden voor de op te richten club
kunt u doen bij: Jose Zwanenberg telf.
382947 of bij
Cor van den Berk telf. 383669



Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom

of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

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

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

openingstijden:
ma 13.00-17.00

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

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

www.kapsalonastrid.nl

Bouwvakvakantie
29 July t/m 16 Aug

Gesloten

16 t / m 20 augustus AR gesloten.
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De meikever.

De maand juni was voor Laarbeek de
watermaand, voor mij was dat april en
mei ook al en daarom heb ik juni niet
eens afgewacht en warme plekjes in
Wallis, Umbrië en Toscane opgezocht.
De zon is met ons terug meegereisd
want de temperaturen reikten naar
recordwaarden en dat deed ons
voetbalgemoed ook.  De overwinning op
Brazilië is door het KNMI in deze regio
geregistreerd op de schaal van Richter,
de nederlaag tegen Spanje trouwens ook
maar dan van het stampvoeten van
ergernis. Daarna viel de weldadige stilte.
Over twee jaar beter en dan zijn we er
weer helemaal bij, wel zonder vuvuzela’s
als het aan mij ligt.
De skyline van Aarle is aardig veranderd
door de stalen kolos aan de Heindertweg.
Met verbazing heb ik naar de gigantische
bouwput staan te kijken. Volgens de
tekening komt er gelukkig ook nog een
stukje boven de grond. Ik ben toch
benieuwd hoe het eindresultaat straks
zal zijn en wie daar allemaal komt te
wonen. Het zal een hele volksverhuizing
worden binnen de dorpsgrenzen. Over
grenzen gesproken. Met lichte irritatie
zag ik dat onze zuiderburen, U weet wel,
die stad op afstand, plotseling toch wel
heel erg dichtbij is gekomen. want net
voorbij Schevelingen staan inmiddels de
borden bebouwde kom. Nog even en
dan…Gelukkig dat er op de volgende
kruising nog steeds ene Heer staat met
de armen wijd. Mensch redt Uw ziel
zullen we maar eens veranderen in: “Tot
hier en nie weiter”gewoon in hun eigen
taal dat begrijpen ze het beste. Alhoewel,
aan het gemauw over de brug schijnt ook
maar geen eind te komen. Ze willen de
bootjes allemaal in de stad hebben .De

De Meikever
bootjes liggen toch hartstikke mooi in
onze haven, ik zou het nooit toestaan als
ik gemeente was. Trouwens, de
biodiversiteit in het oude kanaal zal er
ernstig door verstoord worden, al die
bootjes heen en ze moeten ook allemaal
weer terug, want Helmond zit dicht.  Wat
een milieubelasting voor ons kanaal. Het
is toch veel beter op de fiets heen en
terug, kun je het oude kanaal mooi van
boven bekijken en met de fiets kom je
overal. Wel een grote kans dat je te voet
terug moet want ze hebben een reputatie
in Helmond. Genoeg, want ik wil niet
blijven zeuren. Zeker niet over de ruit
want die komt er gewoon als het aan
Camiel Eurlings ligt. Zou het voor hem
ook een kortere route naar het Limburgse
land zijn, het lijkt er wel een beetje op.
Ik weet echter een veel kortere route, leg
hem aan de andere kant van Eindhoven,
de heide is toch platgebrand, plaats
genoeg. Dan hoeven wij geen kaalslag te
plegen in de Bimd en Opstal. De
ecologische verbindingszone tussen
Aarle en Beek zal worden vernietigd. Alle
“bistjes” moeten via  Mariahout en
Liessent om, dat kun je ze toch niet
aandoen. In mijn slechte dromen loop ik
door de berm van de nieuwe weg al die
dode pinegels, haasjes en patrijzen  op
te rapen. Dat kun je een dierenliefhebber
toch niet aandoen. Ik ga morgen nog een
brief aan Camiel schrijven.

De meikever.

KKKKKlokje

Verloren:
Mijn zoon Jelle Beekmans uit Aarle-
Rixtel (0492-382778) is enige tijd geleden
in Aarle-Rixtel zijn gymtas verloren. Een
oranje/leger Eastpak. Wie heeft deze
gevonden? Elke Beekmans,  Alb.
Pistoriusstraat 12, 5735 SG, Aarle-Rixtel
0492-382778
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TEX-ORANJE
SPULLEN!

Wij van de jeugd3daagse kunnen nog wat
spullen gebruiken! Heb je nog oude tex
staan, dan zijn wij daar erg blij mee! De
kinderen gaan op dinsdag morgen altijd
hutten bouwen. En om een eigen iden-
titeit aan je hut te kunnen geven moet die
voorzien worden met een mooi kleurtje!
Het maakt niet uit welke kleur het is, als
het maar waterverf of tex is!
Dit jaar hebben we ons thema bekend
gemaakt bij het uitdelen van de inschrijf-
formulieren op de scholen! Iedereen kon
het al duidelijk aan ons zien. We waren
helemaal gekleed in het ORANJE! Het
was voor de kids dus ook niet moeilijk om
te raden dat ons thema dit jaar
HOLLAND is! Als je in de straten kijkt is
alles op dit moment oranje, rood wit en
blauw!
Als je na het WK niks meer met deze
spullen doet, denk dan aan ons! Wij
kunnen deze spullen heel erg goed
gebruiken! Hoe meer kleur we hebben hoe
beter! We gaan hier de 3daagse mee
aankleden en versieren! Dus gooi die
vlaggenlijnen, mega vlaggen, beessies,
en alles wat rood-wit-blauw of oranje is
niet weg! Maar breng het naar Petra
(Brabantlaan 72 381328)
Onze eigen kleur is natuurlijk al
oranje, maar we willen dit jaar alles
in het oranje! WE GAAN KNALLEN
MET DIE KLEUREN!!!!!

Aan de Wielen

Voor velen staan de vakanties op punt van
beginnen en natuurlijk gaan ook onze
ADW-leden op vakantie. Dat betekent
echter niet dat we de velo’s in de schuur
laten staan, want ons programma gaat
gewoon door.
U kunt in deze periode bij ons fietsen op
de dinsdag- en donderdagavonden, op
woensdagmiddag en op zondagmorgen.
Het programma kunt u vinden op
www.aandewielen.nl of in ons maandelijk-
se clubblad, dat wij op verzoek aan u
toesturen.
Mocht u vakantiegasten hebben, dan zijn
die bij onze tochten ook van harte
welkom.
Wij wensen iedereen een sportieve en
fijne vakantie toe.

afd. publ.

GRATIS BRIDGELES

Ook dit jaar worden per eind september
weer gratis bridgelessen gegeven,
uitsluitend overdag, onder NBB-gediplo-
meerde leiding, in een rookvrije en
gezellige omgeving, zonder dat men
verplicht is lid te worden van een club.
Omdat nog niet iedereen kan bridgen.....
De mogelijkheid van extra oefenen en
spelen is evt. aanwezig. Daarnaast
ontvangen de cursisten veel -  eveneens
gratis – oefenmateriaal, bijv. per e-mail,
terwijl gemiste lessen evt. kunnen worden
ingehaald op andere tijden.
En... koffie een kwartje.....
Wie een leuke hobby of tijdpassering
zoekt, wie op een prettige manier met en
onder mensen wil verkeren, wie wat tijd
wil investeren voor straks, later en nóg
later, kan voor informatie bellen: 040-

2831187. De ervaring leert: niet te lang
wachten.....
Ook diegenen die over een bescheiden
bridgekennis beschikken, maar op
herhaling willen of hun speelvaardigheid
wensen te verhogen, kunnen op dit
nummer terecht.
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ATTC77 beraadt zich over Luikse
Markt en Armoedecoalitie VNG

Terwijl de mussen dood van het dak
vallen door de aanhoudende warmte
komt het bestuur van de Aarle-Rixtelse
tafeltennisclub bij elkaar om te praten
over de Luikse Markt die elk jaar in
januari wordt gehouden. Afgelopen jaar
was het door kou en gladheid bijna een
onmogelijke opgave om heelhuids bij de
hal te komen. Het bezoekersaantal werd
met een honderdtal verminderd en kwam
ondanks het weer toch nog op 284.
Weliswaar was het voor de aanwezige
verkopers en kopers toch een leuk uitje
om dat de hal nu in een gestaag tempo
werd bezocht maar het bestuur ziet toch
graag het bezoekersaantal verhoogd
worden.
In de komende bestuursvergadering zal
een beslissing worden genomen over de
datum; blijft die in het  eerste of tweede
weekend van het nieuwe jaar.
Ook zal in de bestuursvergadering  de
notitie van minister Donner worden

besproken. Deze heeft van de week laten
weten dat Oud-premier Ruud Lubbers,
acteur Mimoun Ouled Radi en
tafeltennisser Trinko Keen zich in
Nederland gaan inzetten als
ambassadeur tegen de armoede. Zij
zullen de komende maanden bij diverse
gelegenheden aandacht vragen voor
activiteiten in Nederland in het kader van
het Europees Jaar van de bestrijding van
armoede en sociale aansluiting. Het
bestuur buigt zich hierover of zij zelf het
initiatief nemen om met de gemeente in
contact te komen of dat ze de gemeente-
actie willen afwachten.
ATTC77@chello.nl

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze.
Meubelen – Slaapkamers – Tiener-
kamers en Senioren meubelen.
Gordijnen – Vloerbedekking – Vitrage –
Vinyl – Novilon en Laminaat en
Slaapkamer Textiel. Meubelen op maat
en uw model gemaakt in ons eigen
fabriek: betaalbare meubelen. Staande en
hangklokken en schilderijen. Kerkeind
38. 0492-341553. www.dovens.nl Onze
prijzen zijn inclusief meten, maken,
hangen en leggen.



Zhineng Qigong

Meditatie in beweging

Zhineng Qigong instructeur, Emilie Koolen, start op donderdagavond 16
september weer een nieuwe cursus Zhineng Qigong.

Zhineng is een Chinese bewegingsleer. Door zhineng te beoefenen gaat de energie
in het lichaam beter stromen waardoor men zich beter gaat voelen en beter gaat
functioneren. Zhineng is geschikt voor mensen van alle leeftijden. Er wordt gewerkt
in kleine groepen van maximaal 6 mensen.

De cursus bestaat uit 10 lessen van 1½ uur en wordt gegeven in Aarle-Rixtel,
Lieshoutseweg 1.

Aanmelden en inlichtingen: Emilie Koolen  tel: 0392 381977  email:
e.j.m.koolen@freeler.nl

Groeten uit Aarle-Rixtel
De redactie en medewerk(st)ers van het Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

wensen u een prettige vakantie toe en een behouden thuiskomst
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De grillen van moeder natuur,
zijn onberekenbaar en puur.
Soms regent het lange tijd niet
en wordt alles dor en geel,
dan weer regent het dat ‘t giet
en vinden wij dat weer teveel.
Fascinerend mooie bliksemstralen,
kunnen het hemelgewelf bepalen,
helaas zit er één maar aan die
schoonheid,
heeft men veel schade en of is alles
kwijt.
Ik hoop dat u dit op vakantie niet zal
overkomen,
en dat uw verblijf op deze aardkloot
zal worden zoals in uw dromen.
Geniet ervan en kom gezond weer terug,
naar ‘t mooie dorpje bij die brug.
RD

Wijziging openingstijden
thuiszorgwinkels De Zorgboog

Tijdens de bouwvakantie van 02 tot en
met 20 augustus 2010 zijn de
openingstijden van de thuiszorgwinkels
van De Zorgboog als volgt:
ASTEN:
Medisch centrum Campanula, Floralaan
30, 5721 CV Asten, Tel: 0493-696847,
Open: 10.00-13.00 uur
DEURNE:
Zorgboogcentrum De Nieuwenhof, Visser
4-6, 5751 BL Deurne, Tel.: 0493-392508,
Open:14.00-17.00 uur
GEMERT:
Zorgboogcentrum Ruyschenbergh,
Julianastraat 2, 5421 DB Gemert, Tel.:
0492-338822,
Open:10.00-13.00 uur
HELMOND:
Zorgboogcentrum Keyserinnedael,
Kanaaldijk Noordoost 18, 5701 SB
Helmond,

Tel.: 0492-348782, Open:10.00-17.00uur
Onze consulenten weten u de weg te
wijzen naar andere hulpinstanties, de
zorgverzekeraars en de uitvoeringsinstan-
ties van de Wet Maatschappelijk Onder-
steuning (Wmo). Als u een hulpmiddel
wilt lenen, huren of aanschaffen kunt u
contact opnemen met de thuiszorgwinkel
bij u in de buurt. Of u loopt gewoon even
binnen om de artikelen te bekijken.
Bepaalde artikelen kunt u zelfs eerst
thuis op uw gemak uitproberen.
Zwangerschapspilates bij De
Zorgboog Gezondheidsservice

Maandag 30 augustus 2010  start De
Zorgboog Gezondheidsservice in Gemert
met de cursus Zwangerschapspilates.
Pilates is een bewegingssysteem dat
zich richt op het stretchen, versterken en
balanceren van het hele lichaam.
Zwangere vrouwen kunnen deelnemen
vanaf de 20e week in hun zwangerschap.
Tijdens de cursus Zwangerschapspilates
is speciale aandacht voor een correcte
houding, ademhaling en de bekken-
bodem. Naast het beweeggedeelte
krijgen de cursisten ook theoretische
informatie over de zwangerschap,
bevalling en de periode na de bevalling.
Zwangerschapspilates bestaat uit 12
lessen van 1 uur en is  van 20:00 – 21:00
uur in Basisschool Het Venster te
Gemert .
Voor meer informatie of aanmelden, kunt
u contact opnemen met De Zorgboog
Gezondheidsservice via 0492 348677 of
per email:
cursussendiensten@zorgboog.nl.

KKKKKlokje

Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.
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Geslaagd
7 juli  De heer K. van Baal uit de
Klokkengietersstraat slaagde voor het
examen aspirant-elektrotechnisch op-
zichter. Zijn opleiding had hij bij de
PBNA.
19 juli  Te Amsterdam slaagde de heer
Henk Gruijters voor het diploma 1e

bediende in het Banketbakkersvak
(VBOB).
Te Nijmegen slaagde de leerling Henk
Kweens voor het Mulo-examen
22 juli   Voor het examen Mulo slaagde
o.a. Mej. Antonette van den Heuvel, die
schoolging bij “Mariëngaarde” , alhier.
Voor het Middenstandsdiploma slaagden
van hier de dames Johanna Jeurgens en
Lenie Houët.
30 juli    Op het te Eindhoven gehouden
examen slaagde onze dorpsgenote mej.
Nelly Bekx voor het diploma Ward, voor
muzikale opvoeding op de kleuterschool.

8 juli  Gemengd koor en harmonie
Ter gelegenheid van het zilveren huwe-
lijksfeest van haar erelid de heer Arn.
Derks, werd een serenade gebracht,
waarbij voorzitter Jan van Gameren onder
het uitspreken van een felicitatie een
cadeau overhandigde. Harmonie “De
Goede Hoop” bracht een serenade aan
de heer P. Gruyters, wegens zijn ver-
krijgen van een Koninklijke onderschei-
ding bij zijn veertig jarig dienstjubileum bij
de N.V. Raijmakers te Helmond. Hier
was het de heer H. Vogels, die deze
serenade met een felicitatie  aanbood.

14 juli  Raadsvergadering
De Gemeenteraad komt vrijdagavond om
acht uur ’s avonds in een openbare
vergadering bijeen. De agenda vermeld
o.m.:

- Voorstel tot vaststellen van de
vergoeding volgens de Lagere Onder-
wijswet van 1920 over het jaar 1959
- Voorstel tot het beschikbaar stellen
van een krediet voor verharding en de
riolering van de Alberts Pistoriusstraat.
- Voorstel tot het aangaan van een
geldlening ad f 51.000  mwt de N.V. Bank
voor Nederlandse Gemeenten.
- Voorstel tot wijziging van de op 25 juni
1953 vastgestelde ex artikel 4, lid 1, der
Winkelsluitingswet 1951
- Voorstel tot benoeming van een
tweetal straten.
- Voorstel tot benoeming van een
gedelegeerde in het bestuur van de
sticting R.K. Huishoudschool voor
meisjes, alhier.

15 juli  Filmdag
Degenen, die deze week belast waren
met het filmen van ons dorp, hebben vlot
en keurig werk geleverd. Er is geen
belangrijk tafereel, dat de aandacht
vroeg, vergeten. Het opgestelde program-
ma, dat voor wijzigingen vatbaar was, was
slechts tijd- en richting bepalend en liet
overigens de handen vrij, waarvan de
operateurs een nuttig gebruik hebben
gemaakt. Behalve interessante “door-
kijkjes” en fraaie landschappen, alsmede
pittoreske plaatsen, zijn de opvallende
straat tafereeltjes niet vergeten en heeft
men veel aandacht geschonken aan
kunst, kultuur en folklore. De avond met
zijn sluitstuk van verenigingen, die in een
kleurrijke stoet door de straten trokken,
en die bovendien heel wat verrichtingen
van de Boerenorganisaties te zien
gaven,was op zich reeds een succes.

22 juli  Promotie
De heer Brewel, brugwachter alhier, is
met ingang van 1 september a.s. door de
directeur-generaal van Rijkswaterstaat,
benoemd tot sluiswacjter op Sluis 7 te
Aarle-Rixtel.
                Helmondse Courant juli 1960






