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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. Julianastraat 2-008. 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
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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Dinsdag 21 juni
13.00 uur Kerk – Gouden Bruiloft
Johan en Marian Verbakel – Loomans, De Wolfsputten 9
14.30 uur Kapel – Gouden Bruiloft
Cor en Jo Rovers – van de Berkmortel, Albers Pistoriusstraat 15a

Week van zaterdag 25 juni t/m vrijdag 1 juli
Zaterdag 25 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst
Tinus Schepers
(j.get.)
Overleden ouders Raaijmakers – Bekx
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Ad Krüter
(par.)
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel(verj. Annie)
Jan en Mia Engelen - Smits
Overleden ouders Harrie en Martina van Schaik-Bouw
Tot welzijn van de parochie
Zondag 26 juni–13e Zondag door het jaar - SACRAMENTSDAG (van 23 juni)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Jan van den Bogaard
(verj.)
Maria van Roij
(par.)
Maria en Piet Coolen – Martens
(KVO)
Martien van Eindhoven
Tiny Wich
(verj.)
12.00 uur Kapel – Doopviering
Tim Joris Hendriks
Vincent de Brouwer
Woensdag 29 juni – H.H. PETRUS en PAULUS, Apostelen
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 1 juli – ALLERHEILIGST HART van JEZUS

Week van zaterdag 2 juli t/m vrijdag 8 juli
Zaterdag 2 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor – kindernevendienst
Nel van Lierop
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Toos van de Graef – van der Aa
(KBO)
Overleden ouders Migchels – Nooijen
Harrie en Miet Huibers – Bekx
Maria van Dijk – van de Kerkhoff
(verj./buurt)
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Overleden ouders Schuurmans-Westenlaken
(verj.)
Jan Verbakel
(3e j.get.)
Antoon van Berne
(buurt)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 3 juli –14e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Sien Nooijen
(fund.)
Martina Aarts – van der Leemputten
Bas en Anny van de Kerkhoff
(par.)
Wilhelmina van de Ven – van de Sanden
(verj.)
Christ van Bommel
(buurt)
13.00 uur Kerk – Gouden Bruiloft
Marinus en Lena van den Heuvel – Bekx, Opstal 8.
Woensdag 6 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Jan van den Biggelaar, Dorpsstraat 83. Hij was 87 jaar.
Eduard Bekx, Laarweg 13. Hij was 78 jaar.
Jan van Rosmalen, Dr. Timmersstraat 7. Hij was 78 jaar
Doopvieringen
De datum voor de volgende Doopviering is nog niet bekend.
Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten.
Wilt u op Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Wilt U 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.
Misintenties in de maanden juli en augustus
Wilt u Misintenties opgeven, of wilt u afspraken maken voor huwelijken, jubilea, enz.
die in de vakantieperiode vallen, doe dat dan svp tijdig. Misintenties die U in het
gemeenschapsblad (boekje 12) van 4 juli geplaatst wil hebben (6 weken), moeten
het liefst vóór vrijdag 24 juni bij ons binnen zijn.
Misintenties die na de inleverdatum van boekje 12 (dinsdag 28 juni) bij ons ingediend
worden komen pas in boekje 13 dat op 15 augustus verschijnt.
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aan het Kouwenbergs kerkje.
Het volgende concert van Korale staat
gepland voor zondag 9 oktober in Nuenen.
Dit concert zal worden uitgevoerd in
samenwerking met Vocaal Ensemble
Marcando.
Meer informatie over Korale vindt u
op www.korale.nl.
SENIORENVERENIGING/KBOAARLERIXTEL

Kleinkoor Korale o.l.v. dirigent Frans de
Hair (november 2010)

Waterconcert Korale in
Kouwenbergs kerkje
Op zondag 26 juni geeft Kleinkoor Korale
een waterconcert in het Kouwenbergs
kerkje in Aarle-Rixtel. Het concert begint
om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur.
De middag staat in het teken van JuniWatermaand.
In november 2010 gaf Korale een intiem
concert in het Kouwenbergs kerkje. De
mooie akoestiek en de sfeervolle
entourage droegen bij aan een gezellige
en informele middag. Voor het koor was
dit concert zeker voor herhaling vatbaar.
Het lag daarom voor de hand om in het
kader van Juni-Watermaand een volgend
concert te organiseren. Het concert op
zondag 26 juni zal zomers en luchtig
zijn. In twee keer twintig minuten zingt
Korale liederen rond het thema water.
Een tweede overeenkomst is dat alle
liederen afkomstig zijn uit landen die aan
de zee liggen. Zo reist het koor van de
koude landen in het Noorden naar de
warme landen aan de Middellandse zee.
Enkele liederen hebben al vaker op het
programma gestaan, maar het merendeel is nieuw op het repertoire. Het koor
nodigt u van harte uit om te komen
luisteren. De entree bedraagt € 3,- (incl.
koffie en thee) en komt geheel ten goede

De afsluiting van het seizoen 2010/2011
wordt gevierd op WOENSDAG 22 juni
a.s. in “De Dreef”.
Voordat de vakantie begint hebben we
nog deze avond die wordt verzorgd door
de toneelgroep BEJATO uit de Walsberg
die het stuk ‘DE PASTOOR EN DE
HAAS” zullen brengen.
Wij nodigen nogmaals al onze leden uit
voor deze gezellige avond. Natuurlijk is er
koffie en in de pauze een drankje.
Aanvangstijd 19.30 uur; de zaal is open
vanaf 19.00 uur.

Parochie Aarle-Rixtel
zoekt vrijwilligers
In onze parochie zijn wij op zoek naar
vrijwilligers. Op dit moment is er dringend
behoefte aan dames of heren die mee
willen helpen als acoliet.
Een van onze beheerders van het kopieer
apparaat heeft na lange tijd nuttig werkt
verricht te hebben, gevraagd of wij uit
willen kijken naar een dame of heer die
hem wil vervangen.
Hebt u interesse om ons te helpen bel
dan naar de pastorie op telefoon 381215
of mail naar;olvpres1@onsmail.nl
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Informatieve collectie
Bibliotheek De Lage Beemden
Om haar collectie nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van haar
leden en bezoekers, heeft Bibliotheek De
Lage Beemden in 2010 onder meer
collectieprofielen ontwikkeld en gebruikersonderzoek ingezet. Op basis van de
resultaten van dit onderzoek is zij onder
meer kritisch gaan kijken naar haar
informatieve collectie voor volwassenen.
Tegenwoordig wordt informatie steeds
vaker via Internet gezocht én gevonden.
Daarnaast worden informatieve materialen vaak gekocht in plaats van
geleend. De collectie informatieve boeken
van Bibliotheek De Lage Beemden wordt
hierdoor aanzienlijk minder gebruikt.
Gebaseerd op dit verminderde gebruik en

de bezuinigingen waarmee Bibliotheek De
Lage Beemden op dit moment wordt
geconfronteerd, is voor volwassenen gezocht naar een geoptimaliseerde situatie.
Dit heeft geleid tot een inkrimping van de
informatieve collectie van Bibliotheek De
Lage Beemden. Er is voor gekozen deze
per 1 juli 2011 te centraliseren in drie
vestigingen, te weten: Gemert, Boekel en
Beek en Donk. Uit de andere vestigingen
(Aarle-Rixtel, Bakel en Lieshout) wordt de
informatieve collectie voor volwas-senen
verwijderd. Materialen zijn uiteraard wel te
reserveren bij een andere vestiging voor €
0,50 per boek.
Door deze aanpassing is in elke
gemeente één bibliotheekvestiging waar
een informatieve collectie voor volwassenen aanwezig is en blijft er een breed
aanbod beschikbaar voor alle leden van
Bibliotheek De Lage Beemden.
Voor meer informatie zie
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

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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Wim Beeren Jazz Society: een
bruisend en inspirerend jazzpodium,
waarbij je in een ongedwongen en
gezellige sfeer oude bekenden en nieuwe
vrienden ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl.

Rob van Bavel Trio bij Wim
Beeren Jazz Society op 22 juni
Als apotheose van een prachtig seizoen
bij Wim Beeren Jazz Society, kondigen
wij met trots het optreden van het trio van
pianist Rob van Bavel aan op 22 juni in
café Van Bracht in Aarle-Rixtel. Trots,
omdat we durven te stellen dat we de
wereldtop in huis halen. Rob van Bavel
is een fenomeen in de internationale
jazzwereld.
Voor een uitgebreide biografie verwijzen
wij naar www.muziekencyclopedie.nl/
action/entry/Rob+van+Bavel
en www.robvanbavel.com
Rob wordt deze avond vergezeld door
drummer Hans van Oosterhout (vaste
drummer van Toots Tielmans!) en bassist
Marc van Rooij. Tenorsaxofonist Jos
Beeren schuift in de 2de set aan als
gastsolist.
De jamsession na afloop wordt begeleid
door het trio van Rob’s leerling Ruud
Jacobs, ons allen bekend natuurlijk. Dus
ook voor de muzikanten die hieraan
meedoen is het smullen geblazen.
Het behoeft nauwelijks betoog dat deze
avond een must is voor iedereen. Laten
we er samen, muzikanten en publiek,
een mooi seizoensslot van maken!
En zoals gewoonlijk: de eersten hebben
de beste plaatsen.
Aanvang 20.30 uur, toegang zoals altijd
gratis.

Lintje voor Sjef Strijbosch.
Voor zijn jarenlange inzet bij gemengd
koor Euphonia Aarle-Rixtel, is Sjef Strijbosch benoemd tot lid in de orde van
Oranje Nassau.
Hij ontving thuis uit handen van de
burgemeester de bijbehorende versierselen van deze onderscheiding. In 1990
werd Sjef lid van dit koor, in 1993 kwam
hij in het bestuur als penningmeester.
Naast deze taak stelt hij elk jaar een
jaarprogramma samen waar ook andere
koren bij betrokken zijn. Ook staat Sjef
de koorleden met raad en daad terzijde.

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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Zwangerschapspilates bij De
Zorgboog Gezondheidsservice
Ben je minimaal 20 weken zwanger?
Wil je bewust en actief bezig zijn met je
zwangerschap en lichaam? Doe dan mee
met de cursus zwangerschapspilates
Pilates is een bewegingssysteem dat
zich richt op het stretchen, versterken en
balanceren van het hele lichaam. Tijdens
de cursus Zwangerschapspilates is
speciale aandacht voor een correcte
houding, ademhaling en de bekkenbodem. Naast het beweeggedeelte krijg
je ook theoretische informatie over de
zwangerschap, bevalling en de periode
na de bevalling. De lessen worden
gegeven op dinsdag van 19:00 – 20:00
uur in Sportcentrum Coach te Beek en
Donk.
Voor meer informatie of aanmelden, kun
je contact opnemen met De Zorgboog
Gezondheidsservice via 0492-348677 of
per email:
cursussendiensten@zorgboog.nl
Bezoek ook eens onze website
www.zorgboog.nl (klik op curussen).
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MUZIEKVERENIGING
MUZIKALE AARLE-RIXTEL
Muziekvereniging Muzikale organiseert
elk jaar op een van de pleinen van AarleRixtel een Pleinconcert. Het uitgangspunt voor deze activiteit is: muziek
dichter bij de mensen brengen en een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de
wijken van Aarle-Rixtel.
Dit concert is niet alleen bedoeld voor de
pleinbewoners maar voor de hele wijk
waarin het betreffende plein ligt en verder
natuurlijk ook voor andere belangstellenden.
Dit jaar wordt het Pleinconcert gehouden
op het Heuveltje op vrijdag 24 juni en het
begint om 20.30 uur. Muzikanten en
dirigent van Muzikale nodigen u graag uit
voor een avondje gezellig muziek
luisteren. Bij slecht weer gaat het
concert niet door.
Voor meer informatie: www.muzikale.nl
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Statenleden bezoeken
Wilhelminagebied tussen
Dommel en Aa
Dinsdag 7 juni jl. hebben een aantal
statenleden van de provincie Noord Brabant een werkbezoek gebracht aan het
gebied langs het Wilhelminakanaal
tussen Dommel en Aa. Op initiatief van
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel en
het Actiecomité Landelijk Laarbeek met
ondersteuning van Dorpsraad Lieshout,
Dorpsraad Nederwetten, Klankbord AarleRixtel, Stichting Middengebied, IVN Laarbeek, BMF en Brabants Landschap zijn
de statenleden uitgenodigd om het
werkgebied te bezoeken.
De naderende besluitvorming over de
voorgenomen plannen was de reden van
hun bezoek. De provincie wil nog in juni
de commissies laten beslissen en op 1
juli staat de gehele Provinciale Staten
voor de moeilijke keuze om met de
ingenomen besluitvorming van Gedeputeerde Staten al dan niet in te stemmen.
De twee commissies die over de
Noordoostcorridor, met daarin de weg
langs het Wilhelminakanaal, moeten
beslissen bestaan uit 17 leden waarvan
12 nieuwe leden sinds de laatste
verkiezingen. Vooral de nieuwe leden
hebben te kennen gegeven dat ze graag
het werkgebied willen bezoeken maar de
provincie kan dit niet eerder organiseren
dan na de vakantie en dat is veel te laat.
Het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Landelijk
Laarbeek en het Klankbord hebben toen
zelf het initiatief genomen om de
statenleden uit te nodigen.
In het begin van de avond zijn de statenleden in Son met de bus opgehaald om
een route langs het Wilhelminakanaal af
te leggen. Via Breugel naar de Watermolen in Nederwetten waar onze
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reisleider Henk van Beek met verve uitleg
gegeven heeft over het Dommeldal, de
Watermolen en de grondwaterstromen.
Daarna via Stad van Gerwen naar de
Ruweewsels om door het Achterbos naar
de Opstal in Aarle-Rixtel de smalle
strook tussen de Opstal en het kanaal te
bekijken. Via de brug en het voetbalveld
kon de T-splitsing van het kanaal nog
bekeken worden met de plaats waar zich
mogelijk een kruispunt van autowegen
gaat ontwikkelen op De Heikant nabij de
Kloosterdreef.
Onder de indruk van de tocht langs het
kanaal, de verhalen van de reisleider en
Hans Kloosterboer, adviseur van BMF,
zijn de statenleden in de Brabantse Kluis
nog onthaald op een 4-tal PowerPoint
presentatie over nut en noodzaak van De
Weg of beter het ontbreken daarvan, over
de fouten die gemaakt zijn bij het kiezen
van de juiste variant en de vooringenomenheid van de keuzeheren bij de
provincie.
Vertegenwoordigers van B&W van
Laarbeek waren ook aanwezig in de
Brabantse Kluis en hebben het initiatief
volledig gesteund en vonden het een
geweldig idee.
De statenleden waren verrast door de
enorme betrokkenheid, de kennis van
zaken, de argumenten en de
professionele opzet van de tour tussen
Dommel en Aa. Op de vraag om meer
digitale informatie te mogen ontvangen
hebben wij alle presentaties met aanvullende argumenten per mail naar alle
commissieleden gestuurd die in de
komende weken zich voor moeten
bereiden op de behandeling van het
dossier Structuurvisie Brainport Oost met
daarin de Nooroostcorridor en de
Wilhelminavariant. De commissievergadering is verschoven van 17 naar 24 juni.
Reeds 5 sprekers hebben inspreekrecht
gevraagd om onze standpunten nog extra
kracht bij te zetten. Een daarvan is
Pieter Verschuuren , voorzitter van

MELL verkoopt of verhuurt : nieuwe of gebruikte :
* Scootmobielen
* Rolstoelen
* Rollator
* ADL producten ( alleen nieuwe producten )
Altijd 25% korting op alle ADL producten
Wij zijn gevestigd :
MELL Kanaaldijk4 5735 SL Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :
Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )
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Dorpsplatform Aarle-Rixtel. Nu maar
afwachten wat onze inzet voor resultaat
zal oogsten.
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
www.dorpsplatform.nl
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jongere kinderen en van de oudere
kinderen afzonderlijk liedjes horen als
ook van de 2 groepen samen. Is zingen
ook een van jouw hobby’s? Kom dan
eens kijken of ons koor iets voor je is.
De toegang is gratis! Dus neem papa en
mama gezellig mee voor een avondje
kijken en luisteren naar de kinderen van
KiKo.

Nationale Buitenspeeldag op Bs.
De Heindert

Kom kijken naar de einduitvoering van Koorklas KiKo.
Een einduitvoering met als titel : KiKo
gaat op kamp! De einduitvoering van ons
kinderkoor is op dinsdag 21 juni in de
Dreef. De toegang is gratis en iedereen
is van harte welkom te komen kijken. We
beginnen om 18.30 uur en ronden het
geheel een uurtje later af. De kinderen
zijn hard aan het oefenen in onze 2
koorgroepen. We zullen dan ook van de

Woensdag 1 juni stond in het teken van
de Nationale Buitenspeeldag. De tvzender Nickelodeon ging de gehele dag
op zwart beeld om juist het buiten spelen
te stimuleren.
Op Bs. de Heindert hebben de kinderen
ook met deze nationale dag meegedaan.
De Heindertweg was de gehele ochtend
afgesloten. Op de straat waren diverse
spelletjes klaargezet waarmee de
kinderen konden spelen. Naast deze
spelletjes waren er ook activiteiten als
koekhappen en schminken. Onder het
genot van gezellige muziek en een
heerlijk weertje hebben de kinderen
heerlijk op straat kunnen spelen. De dag
werd afgesloten met een lekker
waterijsje.

Bericht van:
Klokkendorper
Festival voor
JUBILEUMFEEST
KLOKKENDORPERS
Voor een gouden jubileum mag je gerust
groots uitpakken en dat deed de
Klokkendorper Blaaskapel afgelopen
Pinksteren dan ook. Vier dagen festival
en voor iedereen wat wils. Dat beloofde
organisator Marcel Koolen in zijn voorwoord in het fraai uitgevoerde programmaboekje. Een spetterend festival dat de
basis moet vormen voor de komende
jaren. Wie er geweest is kan beamen dat
het in ieder geval spetterend was. En fijn
dat er nog een goed doel aan gekoppeld
was, namelijk War Child, hulp aan de
kinderen in oorlogsgebieden. De trouwe
bezoekers die voor het traditionele rondje
blaasmuziek van hun favoriete kapellen
kwamen, werden zeker niet teleurgesteld. Daar was zondag en maandag
plaats genoeg voor ingeruimd.
Nadrukkelijk werd de jeugd dit jaar in het
festival betrokken door de opvoering van
de War Child Schoolmusical “Voor kids
gaat de zon op”en dat was best ontroerend om te zien. En nadien kreeg een
aantal aankomende sterren van The
Voice of Laarbeek de kans om voor eigen
publiek te knallen en dat deden ze.
Laarbeek barst werkelijk van het jeugdig
talent. De zaterdagavond was een aaneenschakeling van flitsende optredens
van groepen en bands en individuele
artiesten en dat allemaal van eigen
Laarbeekse bodem. Wat te denken van
een 24-koppig achtergrondkoor van het
Beek en Donkse Zingiz en een orkest van
de Klokkendorpers, aangevuld met
collega’s uit diverse andere orkesten en
bands. Welk nummer de optredende
artiesten ook zongen, het was muziek in
de volle breedte en lengte. Een medley

Pagina 20
van Andre Hazes vertolkt door Jan-Willem
van Dijk, een perfecte imitatie van Marco
Borsato door Peter van Vijfeijken uit
Lieshout. Onze eigen zingende schilder
Ad Chatrer. Het orkest Juicy Flavor kwam
voorbij met een sublieme vioolspeelster
waardoor hun specifieke sound nog beter
tot zijn recht kwam. En ik zag weer een
jeugdige Hagelaar op de planken.
Sommige muzikale families houden het
goed vol. En wat te denken van Lieke
van Duppen samen met Celio van
Gerwen. Zij brachten het zeer gevoelig
nummer “Einmahl wenn du gehst” voor
mij een kippevelmoment. Maak er maar
een CD van. Dirigent Jos de Vos moet
genoten hebben van zoveel talent en hij
zag het resultaat van zijn arbeid. Veel van
de composities kwamen van zijn hand.
De 12-mans band Die Lustige Schlagerfreunde maakte de avond compleet met
hun dolle persiflages op de Duitse
schlagers. En natuurlijk togen we zondagmorgen naar de kerk voor een echte
Klokkendorpermis. Het trompetgeschal
moet pastoor Deli als hemelse muziek in
de oren hebben geklonken want een
openingsfanfare vanaf het orgelkoor
zorgde als het ware voor het neerdalen
van een muzikale Geest zoals dat met
Pinksteren behoort. En de hand van
meester de Vos was weer te voelen in de
diverse werken die de Klokkendorpers
ten uitvoer brachten. Voor deze gelegenheid aangevuld met de zangeres Rianne
Wilbers uit Helmond en harpiste Anja
Jonkers uit Tilburg, beiden van het
conservatorium daar. Just for you,
Solitaire, Isabelle en natuurlijk Ave Maria.
Ze passen in onze kerk in een Heilige
Mis voorgegaan door een pastor die het
muzikale in de mens zeer weet te
waarderen. Hij is al weer vijf jaar in ons
midden en werd even door Diana Meulendijks in het zonnetje gezet. Een spontaan
applaus viel hem aan het einde van de
Mis ten deel. En we herdachten natuurlijk
even Toon van Berne, onlangs van ons

Bericht van:
heengegaan. Jarenlang een trouwe medewerker aan het festival en een fervent
supporter, samen met zijn echtgenote
Nellie. Wat wil je als je bloedeigen
dochter deel uitmaakt van de Klokkendorpers. Het vroeger zo populaire frühschoppen was zondagmiddag gekoppeld
aan de jubileumreceptie, die goed werd
bezocht door muzikaal Aarle.
De
zondagavond werd gevuld met de nieuwe
show van de Klokkendorpers zelf, een
muzikaal verwenuurtje door de groep
Petazzie en de party-band Wir Sind
Spitze uit Maastricht, het succesnummer
van vorig jaar en dat was dit jaar niet
minder. De slotdag, pinkstermaandag
stond geheel in het teken van het pullen
vullen, kortgezegd, biertransport en drinken voor, over en na hindernissen,
door tien teams uit de hele regio. En
natuurlijk was er blaasmuziek door een
heel regiment gerenommeerde kapellen.
Veel te zien, te lachen en te luisteren en
dat was de voorbereiding voor het
afsluitingsfeest door de Klokkendorpers
zelf, met als slotact een gastoptreden
van Martin Morero uit de serie Gooise
vrouwen. Hij bleek een gezellige zanger,
zeer in trek bij de vrouwelijk helft van de
bezoekers en niet te beroerd om samen
met de Klokkendorpers nog een paar
nummers te zingen. Toen Martin laat in
de avond de cheque van de organisatie in
ontvangst mocht nemen bleek dat er voor
264 oorlogskinderen een bijdrage uit
Aarle-Rixtel onderweg is. Een fraai
resultaat dankzij de steun van al die
festivalgangers.
JWP.

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.
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Jeugd3daagse
op de jaarmarkt!
De jeugd3daagse stond dit jaar op de
jaarmarkt! Met een heel erg leuk ludiek
spel nl. kruiken hangen. Je moest zo
lang mogelijk aan de handvaten van een
melkbus blijven hangen. Veel mensen
dachten dit wel even te doen, maar
uiteindelijk viel het toch wel erg tegen. Bij
de kinderen hield Leroy Schutte het maar
liefst 4,06 minuten vol. Hij won hiermee
een heel mooi zitkussen! Bij de dames
stond het record op 1,38 minuten. De
massagebon ging naar Catrina uit
Geldrop. En de toptijd van de heren werd
het meest uitgedaagd. Maar de tijd van
Peter van Houtert bleek niet te kloppen!
Niemand kon langer aan de kruiken
hangen als 2,19 minuten. Peter won
hiermee een mooi bierpakket.
Ook werden er hele mooie glitter tattoos
gezet door onze dames! Menig arm,
been, borst en rug glittert nog steeds
met een mooie tatoo.
Iedereen bedankt die bij ons een mooie
tattoo heeft laten zetten en aan de
kruiken heeft gehangen! Want met het
geld wat we ermee opgehaald hebben
gaan we op 16,17 en 18 augustus leuke
dingen doen met de kinderen uit AarleRixtel. Op de allerleukste jeugd3daagse
ooit!
We zoeken nog steeds leiding, dus als je
je nog in wilt schrijven kan dat nog
steeds. Kijk dan op www.jeugd3daagse.nl
Ook voor je maatschappelijke stage kun
je natuurlijk weer bij ons terecht!

www.gemeenschapsblad.nl

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

r hypotheken
r pensioenen
r verzekeringen
r sparen
bekend ter re in...

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103
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TOELICHTING TOUR DE FRANCE-SPEL T.S.C. AAN DE WIELEN 2011
van 2 t/m 24 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 of in de 1e etappe of de
ploegentijdrit uitvalt. De reserve renner vervangt dus geen renner die daarna uitvalt !
De 1e etappe op 2-7 en de ploegentijdrit op 3-7 tellen dus in dit Tourspel niet
mee!!!
Met de 15 renners die je invult op het deelnameformulier speel je dus vanaf 4-7 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 dag uitslag. 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 3 juli om 22.00 uur.
Doe het formulier met het inschrijfgeld in een enveloppe als u niet per mail
aanlevert en iemand niet thuis is !!
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, als uw inschrijfgeld op 10 juli nog niet
binnen is dan wordt u uit het klassement verwijderd en vervallen eventueel gewonnen
prijzen.
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.

Autobedrijf
Vossenberg

De Duivenakker 7a
5735JA Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-382722
www.autocenter-vossenberg.nl
Compleet, goed, betaalbaar onderhoud & reparatie alle merken
personen of bedrijfswagen, Leaseonderhoud welkom
Airco Service, Erkend Rdw Lpg inbouw station, Auto electronica
APK keuring Euro 29.00 incl. afmeldkosten Rdw
12 Mnd. Pechhulp onderweg incl.thuishulp v/a Euro 35,95
Banden, accu’s, uitlaten, vraag naar onze aktieprijzen

DAR
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WAAR INLEVEREN ?
Per mail naar: rinidaniels@onsbrabantnet.nl of schriftelijk naar :
Rini Daniëls, Terlingenplein 16, 5735 BS Aarle-Rixtel, tel. 0492-382340
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 en is er waarschijnlijk elke avond een live
uitzending vanuit de studio!! Prijswinnaars kunnen dan gebeld worden.
DEELNEMERSLIJST VAN:
Naam:...................................................
Adres:............................................
Telefoon:..............
Bank of gironummer:…………
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:………………………………..

Hagelkruisweg 10
5735 BH Aarle Rixtel
T. 0492-381865

M. 06-13740800
info@henkmertens.nl
www.henkmertens.nl

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.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
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1 juli, op volgorde van aanmelding en tot
het maximum aantal is bereikt.
Aanmelden voor deelname aan de
golfkampioenschappen 2011 is mogelijk
bij Ineke Coppens-van de Westerlo, De
Wieken 2, Lieshout tel. 0499-422923.

Harmonie De Goede Hoop
LAARBEEKSE
GOLFKAMPIOENSCHAPPEN OP
STIPPELBERG
Aarle-Rixtelse golfers zijn op vrijdag 26
augustus welkom als deelnemer tijdens
de achtste Laarbeekse Golfkampioenschappen. Dit jaar vinden deze voor de
eerste keer plaats op Golfbaan Stippelberg in Bakel. De achttien holes
Championship Course is die dag vanaf
11.00 uur voor de Laarbeekse deelnemers aan dit jaarlijks golfevenement
gereserveerd. Evenals voorgaande jaren
wordt gespeeld in twee categorieën, de
lage en hoge handicappers en in beide
kan men als winnaar uit de bus komen.
De titel ‘Golfkampioen Laarbeek 2011’ is
alleen voor de best spelende dame en
heer met een handicap lager dan 24.
Inschrijving is mogelijk voor Laarbeekers
in het bezit van een Golfvaardigheidsbewijs (GVB).
De organisatie van de Laarbeekse
Golfkampioenschappen ontvangt u graag
op vrijdag 26 augustus vanaf 09.30 voor
het ontbijtbuffet in het clubhuis van
Golfbaan Stippelberg, waarna u – afhankelijk van op welke hole u start omstreeks half elf richting uw eerste hole
vertrekt. De gunshot wedstrijd start om
11.00 uur. De kosten inclusief ontbijtbuffet, deelname aan de wedstrijd én
uitgebreid dinerbuffet na afloop van de
wedstrijd, bedragen 65 euro. Inschrijving
voor deze wedstrijd is alleen mogelijk
voor Laarbeekers in het bezit van een
Golfvaardigheidsbewijs (GVB) tot uiterlijk

Aarle in Franse sferen
Op dinsdagavond 5 juli geeft harmonie De
Goede Hoop ter afsluiting van het
seizoen een Zomerconcert. De avond
staat in het teken van Frankrijk. Behalve
Franse muziek die de verschillende
orkesten ten gehore zullen brengen,
mogen een blokje kaas en een wijntje op
deze avond natuurlijk niet ontbreken. En
om het geheel af te maken zullen een
aantal schilders en een accordeonist
aanwezig zijn, zodat u ook in de pauze
en na het concert kunt genieten van de
Franse sfeer en alvast in de stemming
kunt komen van de aankomende
zomervakantie.
Het concert begint om 19.30 uur en vindt
plaats naast het terras van café De
Vrienden. Tijdens het concert zal de
Dorpsstraat vanaf de Heindertweg tot de
Kerkstraat afgesloten zijn.

K lokje
Wij zusters van het Missieklooster Heilig
Bloed zoeken voor 20 tot 30 uur per
week een verpleegkundige die verantwoordelijk wil zijn voor de verzorging van
onze bejaarde en zieke zusters.
U kunt contact opnemen met:
Zr.Carolien van de Rijdt
Missieklooster Heilig Bloed
Kloosterdreef 7
5735 SJ Aarle-Rixtel
tel. 0492-461324
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Biljart Vereniging

“Poedelvrees”
Gezond Bewegen
Met biljarten is dat mogelijk ???
Ook nog in deze tijd denkt men nog
steeds dat biljarten een statische sport
is dat zich voornamelijk afspeelt aan de
bar in het café en waar men de volgende
dag niet meer overhoud dan een
vreselijke hoofdpijn.
Gedeeltelijk zal dat ook nog wel waar zijn
maar het kan ook anders.
Biljarten is n.l. een sport waar een beweging wordt bewerkstelligt van kop tot
teen. Natuurlijk zijn dat bewegingen die
niet opgedrongen worden en gaan voor
zover het eigen lichaam het toelaat.
Zeker wanneer de speler speelt met een
evt. handicap zal hij daarmee rekening
houden.
Daarbij komt dat ook geestelijk een
inspanning wordt gevraagd daar bij iedere
bal die gestoten gaat worden men zich af
dient te vragen hoe ga ik die bal nemen.
Doen we dat boven in de bal, onder in,
aan de zijkant, geef ik effect links of
rechts, speel ik dik of dun.
Zodoende blijft de bovenkamer ook in
beweging en blijft het m.i. langer gezond.
Zeker zo belangrijk overigens is het fijn
om er eens gezellig een middag tussenuit te zijn (weg van de geraniums) om
samen met anderen het balletje te laten
rollen of na de inspanning een kaartje te
leggen. Daarin voorziet Biljartvereniging
Poedelvrees.
Speciaal voor Ouderen en Mindervaliden.
Dit geld overigens niet alleen voor de
heren maar zeker ook voor de dames die
wij hierbij dan ook graag uitnodigen om
onze gelederen te versterken.
Onze wedstrijdleider is al een vrouw dus
wat let je. Ria zal je graag bij haar lijstje
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voegen.
Dit is een kleine vingerwijzing, maar
mocht dit Uw interesse enigszins gewekt
hebben, schroom dan niet om een van
onze leden aan te spreken en te vragen
naar hun bevindingen in onze vereniging.
Wat mij betreft bent U van harte welkom
en kun je mij altijd Uw vragen voorleggen.
Secretaris “POEDELVREES”
Ben Schepers.

INFORMATIE
VAN HET
ROEFELCOMITÉ
AARLE-RIXTE
De roefeldag is weer in zicht. Op
zaterdag 25 juni as. hopen we er weer
een leuke leerzame dag van te maken. In
tegenstelling tot andere jaren houden we
dit jaar GEEN informatieavond, maar
worden de begeleiders van de groepjes
persoonlijk middels een brief geïnformeerd over de indeling van de dag. Wij
verzoeken de begeleiders deze informatie
goed te bestuderen en door te spelen
aan de kinderen in het groepje. Mocht je
als begeleider op 22 juni nog niks hebben
ontvangen, of iets is niet duidelijk, neem
dan even contact op met iemand van het
roefelcomité.
Marleen v.d. Heyden
De Tempelier 7 tel: 383423
Fabiana Bekx
Dijkmanstraat 3 tel: 381338
Anja Martens
Kannelustweg 20 A tel: 382694
Karin Nijssen
Kannelustweg 24 tel:0615085911

K lokje
Te koop
Maraton loopbandHKSKettler Prof. met
nog 1,5 jaar garantie. Als nieuw.
Nooyen Molenstraat 10. Aarle-ixtel
Tel 042-381267

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
10 %KORTING
KORTING


OPHET
HET TOTALE
TOTALE BEDRAG
OP
BEDRAG

Bouwvakvakantie
01/08 t/m 15/08
GESLOTEN
denk aan Uw 1/2jr lenzen

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

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:

0 6 12 8 4 0 3 11

v.a. 1 juni zijn wij gestopt met onze
werkzaamheden in Mierlo-hout
Wij hopen U nog lang van dienst
te kunnen zijn in Aarle-rixtel

www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307
Pagina 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.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Vrijwilligers penning voor Hein Brouwers

Dorpsfeesten Aarle-Rixtel weer
groot spektakel
Begin juni was het zover en gingen de
Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel weer van
start. Dit jaarlijks terugkerend evenement, waarvoor het hele dorp uitloopt,
was ook dit jaar weer een groot
spektakel.
Op Hemelvaartsdag, 2 juni, gingen de
Dorpsfeesten van start met een
jaarmarkt. Deze dag, die vertier bood voor
jong en oud, was door de vele activiteiten
en het prachtige weer een daverend
succes.
De vrijdag stond in het teken van de
optredens van de jeugd en de quiz voor
de volwassenen.
Op zaterdag mocht de jeugd nogmaals
aantreden voor hun deelname aan de
zeskamp. Hier streden de kinderen tegen
elkaar met 8 geweldige spellen, waaronder een buikschuifbaan en een
tobbedansbaan. Dezelfde avond mochten
de volwassen laten zien wat ze in huis
hebben wat betreft zang-, dans-, en
creatief talent tijdens het cultureel
gebeuren. Dit gevolgd door een spetterende avond verzorgt door DJ Eric uit
Beek en Donk.

Tenslotte brak de zondag aan. Op
deze laatste dag van de
Dorpsfeesten gingen de volwassenen de strijd aan met de
zeskamp. Ondanks de gezellige
feestavond van de voorgaande
dag, was iedereen toch weer
vroeg uit de veren. De avond stond
in het teken va de finale. Het
winnende optreden van de jeugd
(De Toppertjes) mocht deze avond
openen. Vervolgens kon men
genieten van de beste acht
optredens van de volwassenen.
Tussendoor werden de winnaars bekend
gemaakt van de quiz, de mooiste joker
en de zeskamp. Uiteindelijk werden na
de optredens ook de winnaars van de
optredens en de totaaluitslag gegeven.
De avond en hiermee de dorpsfeesten
werden besloten met een gezellige
afsluiting van DJ Eric.
Winnaar bij de jeugd: B¡G
Totaaluitslag volwassenen:
1. ’t Clubke
2. Troef
3. Ut Plein
Niet in staat tot het maken van een
gedicht,
heb ik mijn oog op een archief gericht.
Daarin staan wat bewaard taalhumor
spul,
waarvan hier iets volgt voor de flauwe kul.
Een kok die kookt van woede.
Een timmerman met plankenkoorts.
Een bijgelovige imker.
Een hovenier om de tuin leiden.
Een exporteur die niks uitvoert.
Een DJ die doordraait.
Een leeg restaurant, gast-vrij noemen.
In een antiekzaak vragen of er nog wat
nieuws is.
Een konijn met een hazenlip.
Een geschil tussen twee bananen.
RD
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spelletjes waaraan onze
Kinderen tegenwoordig aan bloot worden
gesteld. Kortom, de voorstelling in het
Kouwenbergs kerkje is een waar kinderfeestje!
De voorstelling begint om 14.30 uur en
de entree bedraagt 3 euro, inclusief
consumptie.
Kaartjes kunnen worden gereserveerd via
0492- 382943

Woensdag 22 juni :
Poppentheater Kris-Kras in het
Kouwenbergs kerkje
Woensdag 22 juni wordt er in het
Kouwenbergs kerkje een poppenkastvoorstelling gehouden door Poppentheater Kris-Kras, van de bekende
poppenspeler Benk Janssen.
Het traditionele Jan Klaassen spel staat
weer volop in de belangstelling.
In de grote Oud-Hollandse Poppenkast
van Kris-Kras beleeft de “onsterfelijke
volksheld” verschillende avonturen.
Jan Klaassen is met zijn vrouw Katrijn de
vaste hoofdpersoon in de verhalen die in
de kast worden opgevoerd. Jan betrekt
het publiek vaak bij het spel. Hij is
waarschijnlijk in de tweede helft van de
zeventiende eeuw ontstaan. Jan
Klaassen is een echte volksjongen, niet
op zijn mondje gevallen en vol humor.
Als trompetter zou hij lid zijn geweest
van het leger van de prins van Oranje….
Althans volgens het bekende liedje van
Rob de Nijs.
Poppentheater Kris-kras heeft een scala
aan spannende en vooral leuke voorstellingen die de kinderen tot hun
verbeelding spreken.
Het poppenspel roept bij de kinderen een
grote betrokkenheid op waardoor er een
interactieve voorstelling ontstaat
Het traditionele poppenspel is dan ook
een verademing tussen al die digitale

Zaterdag 25 juni manifestatie
“Leef je in, Leef je uit”
Op zaterdag 25 juni a.s. vindt in de
muziektuin in Beek en Donk de manifestatie “Leef je in, Leef je uit” plaats.
Tijdens deze manifestatie die van 13.0017.00 uur plaats vindt kan iedereen
genieten van diverse activiteiten die dit
jaar in het teken van water staan.
Op de kiosk zijn continue diverse optredens van muziekgezelschappen en er
zijn diverse kramen waar Laarbeekse en
andere verenigingen voor informatie en
ontspanning zorgen. Verder is het mogelijk om deel te nemen aan activiteiten van
Outdoor Laarbeek, zijn de scoutings uit
Beek en Donk en Eindhoven actief en is
er een voetbalterrein waar ook een
balletje getrapt kan worden.
Ook zijn er door het hele park kunstenaars actief en worden er verschillende
optredens in het teken van water en vuur
verzorgd.
Speciaal voor mensen met een beperking
is een Snoezelbus aanwezig en zijn alle
optredens en activiteiten makkelijk
toegankelijk.
Tot slot is het ook mogelijk om tegen een
geringe vergoeding je auto te laten
wassen.
Iedereen is van harte welkom.

Pagina 36

Bericht van:
Gemeentehuis en
milieustraat
Aangepaste openstelling
LAARBEEK – In de vakantieperiode, van
25 juli tot en met 19 augustus 2011, zal
het gemeentehuis op woensdagmiddag
en -avond gesloten zijn voor publiek.
Vanwege de verwachte drukte rond
aanvragen voor paspoorten en rijbewijzen
voor de vakantie, is de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis voorafgaand
aan de vakantieperiode op maandagavond 11 en 18 juli extra geopend van
18.00 tot 19.30 uur.
Buiten die tijden die hierboven vermeld
staan, gelden de reguliere openingstijden.

Subsidie energiebesparende
maatregelen
Particuliere huiseigenaren die hun woning
energiezuiniger maken, kunnen vanaf 31
mei 2011 weer Rijkspremie Meer Met
Minder aanvragen. Afhankelijk van de
verbetering van de energiezuinigheid van
de woning is de premie 300 of 750 euro.
Wilt u weten wat u kunt doen om uw
huis energiezuiniger te maken? Of wilt u
meer informatie over deze subsidieregeling? Kijk dan op
www.hoebespaarikenergie.info.
Lagere energierekening en meer comfort
Door te investeren in spouwmuurisolatie,
dubbel glas of dakisolatie krijgt u niet
alleen een lagere energierekening. U
krijgt er ook een veel comfortabelere
woning voor terug. Via
www.hoebespaarikenergie.info kunt u
nagaan of deze of andere maatregelen
voor u interessant zijn om te nemen.
Investeren in besparende maatregelen is
nu extra aantrekkelijk met de
Rijkspremie Meer Met Minder.
Aanvragen
De premie kan voor de eigenaar-bewoner
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alleen worden aangevraagd door een
aanbieder die aangesloten is bij Meer
Met Minder. Deze aanbieder kan
desgewenst ook het vereiste maatwerkadvies verzorgen. Op
www.hoebespaarikenergie.info kunt u via
subsidies doorklikken naar de Meer Met
Minder website met subsidievoorwaarden.

Beste jeugd, 2 juli 2011
is er weer een Disco avond!
Thema: Jungle avond bij Cendra in
Aarle Rixtel Met DJ T—X!
Speciaal voor de jeugd van groep 6,7 en 8
van Aarle-Rixtel organiseert Tienercentrum Cendra een gratis discoavond!
Deze keer weer even iets heel anders,
een Jungle avond!
Verkleed je op een leuke manier bv als
Tarzan of Jane. Doe mee en verkleed je
en win mooie prijzen. DJ T—X zal er voor
zorgen dat jij echt een onvergetelijke
avond gaat meemaken. NIEUWSGIERIG? Je kunt dit alleen te weten
komen en beleven door zelf naar de
discoavond te komen. Vertel het je
vrienden en ervaar het om helemaal los
te gaan! De muziek die jij leuk vindt, in
een super gezellige alcoholvrije sfeer. Via
de website www.cendra-teens.nl. kun je
je opgeven voor de discoavond! Ook
worden er flyers op school uitgedeeld!
Voor
vragen
emailadres:
cendra.info@gmail.com De toegang tot
discoavond is geheel gratis en iedere
partycrasher van groep 6, 7 en 8 is van
harte welkom. De Discozaal aan de
Duivenakker 72 A is open vanaf 19.30 uur.
Ben er op tijd bij om het allemaal mee te
kunnen maken want om 22.00 uur is
deze disco avond weer voorbij. Tot ziens
@ Cendra Het Disco team!!

Bericht van: 50 jaar geleden
9 juni Neomist
Zondag zal de weleerwaarde heer Piet
van Dijk zijn eerste plechtige Heilige Mis
in zijn parochie opdragen. Het programma voor die dag is als volgt: 10 uur
Plechtige Hoogmis opgedragen door de
neomist. Hij zal hierbij geassisteerd
worden door pastoor F. v.d. Berk, als
presbyter assistens; W.E.H.G. Verbakels, diaken en E.H.M. Meijers, subdiaken. Het koor zal uitvoeren de vier
stemmige mis “In Honorem SS Trinitates”van H. Kuypers. Plm. 11.30 uur
Serenade door harmonie “De Goede
Hoop” en gemengd koor “De Klokkengieters van 1660” . De gilden van St.
Margaretha en van O.L. Vrouw zullen de
vendelgroet brengen. 2 – 3 uur Receptie,
Koppel 2.
10 juni Sociale cursus
Door het Dagelijks bestuur van de KAB
is besloten a.s. wintermaanden een
eenvoudige sociale cursus voor de leden
te beleggen. Er is van uitgegaan dat er
behoefte aan is om het gebeuren van
iedere dag oordeelkundig te benaderen.
Er wordt een dringend beroep op de
leden gedaan de opzet te doen slagen.
Nadere bijzonderheden omtrent deze
cursus zullen later bekend gemaakt
worden. Ook leden van andere standsorganisaties, zoals NCB en middenstand,
kunnen onder dezelfde voorwaarden als
de KAB-leden aan de cursus deelnemen.
Opgave tot deelneming kan gedaan
worden bij de secretaris van de KAB, de
heer J.C. Engelen, Kerkstraat 32.
16 juni Plechtige begrafenis
Onder enorme belangstelling van de zijde
van zijn familie, als wel van vrienden,
bekenden en officiële relaties, had
donderdagochtend om 10 uur de
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plechtige uitvaartdienst en begrafenis
plaats van de heer M.G. Raaijmakers,
voorzitter van de Boerenbond. De requiem
Mis werd opgedragen door zijn neef,
kapelaan Bekx uit Valkenswaard, geassisteerd door rector Jansen van kasteel
Croy en neomist van Dijk. De kerk was
nagenoeg gevuld, als gold het een
zondagse hoogmis. Honderden mensen
gingen ter offer. Behalve de leden van de
Boerenbond, die allen present waren,
zagen we in de lange lijkstoet het
gemeentebestuur van Aarle-Rixtel, het
hoofdbestuur van de Boerenbond, van de
onderafdelingen van dit lichaam. Het
afdelingsbestuur van het Waterschap
“Het stroomgebied van de Aa” , bestaande uit de burgemeesters van Someren en
Mierlo, de heren Raaijmakers en Verschuuren, de griffier van het Waterschap,
de heer Arn. Schampers, het volledige
bestuur van de Boerenleenbank, notaris
Keulen met zijn candidaat, de burgemeester van Beek en Donk, alsmede de
directeur van publieke werken der
gemeente uit onze plaats.
19 juni In memoriam “Driekske van
Croy”.
Op bijna 85 jarige leeftijd is zondag op
kasteel Croy overleden Driekske van
Croy ( H. van Dooren) in de omgeving als
zodanig bekend. Bijna 40 jaren heeft hij
op Croy gewoond, eerst op de boerderij
en later bij de ouden van dagen, die op
het kasteel verzorgd worden. Tot voor kort
zag men hem nog op de fiets of op de
bromfiets in de omgeving van zijn verblijf
boodschappende doende en iedereen
helpend. Zijn heengaan zal voor vele
vrienden en bekenden een gemis
betekenen, te meer omdat hij misschien
wel één der interessantste typen is
geweest, die op Croy gehuisvest is
geweest.
Helmondse Courant juni 1961

