
4 juli 2011
NR 12





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:
Maria Hagelaar - van Griensven
Past. vd Heuvelstraat 15
Tel 0492 - 383293

Verschijningsdata:  15-8  / 29-8  /  12-9  /  26-9

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     348111
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 Past. vd Heuvelstraat 15 383293
Ad Loos, Kerkstraat 39. 382034
Theo Schepers, Lijsterstraat 7. 381733

Jaargang 41
Oplage 2500

4 juli 2011
NR 12

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. 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. J. Strijbosch. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl

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 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 9 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Riet van der Aa (familie)
Overleden ouders Martens – van Deursen
Maria Aarts - van der Linden (par.)
Jan van Rosmalen (par.)

Zondag  10 juli –15de  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij

Overleden ouders Timmers – Bunthof (par.)
Maria van Dijk – van de Kerkhoff (KBO)
Eduard Bekx (buurt
Overleden ouders van den Heuvel-Bouw
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 13 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 16 juli t/m vrijdag 22 juli

Zaterdag 16 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Ben Loomans
Ad Krüter (par.)
Overleden ouders Sanders - Scheepers

Zondag  17 juli - 16de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 20 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli

Zaterdag 23 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang

Noud en Mio Raaijmakers
Piet en Riek van de Ven – Hoeks (sterfdag vader)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  24 juli –  17de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (samenzang en Gregoriaans)

Riek Sneijers en ouders (m.g.)
Tonia van Dijk (par.)

Week van zaterdag 9 juli t/m vrijdag 15 juli
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Kevin van de Ven
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven (verj.)

Woensdag 27 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus

Zaterdag 30 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Jan van den Bogaard (4e j.get.)
Overleden ouders de Jong – van Leuken en Ben Loomans (verj.)
Overleden ouders Migchels – Nooijen (verj.)
Maria van Roij (par.)

Zondag  31 juli  - 18de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Frans Martens (par./1e sterfd.)
Overleden ouders Timmers – Bunthof (par.)
Familie Verbakel – v. d. Zanden
Christ van Bommel (buurt)
Frits van Vijfeijken (verj.)
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 3 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 6 augustus t/m vrijdag 12 augustus

Zaterdag 6 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Hanneke van Berlo (m.g.)
Jan van Rosmalen (KBO)
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie

Zondag  7 augustus – 19de  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en Samenzang)

Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe  Gilde
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfd. vader/fund.)
Sien Nooijen (fund.)
Martina Aarts - v. d.  Leemputten
Bas en Anny van de Kerkhoff (par.)
Familie van den Oever
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en zoon Herman
Pieter Wijnker
Martien van Eindhoven
Maria en Piet Coolen - Martens
Jan van der Sanden (trouwdag)
Maria van Dijk – van de Kerkhoff (buurt)
Jack van Leuken (par.)
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Woensdag 10 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 13 augustus t/m vrijdag 19 augustus
Zaterdag 13 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Ben Loomans
Cor en Mies van Bakel – de Jong
Overleden ouders Reniers – Franken (verj. moeder)
Ad Krüter (par.)
Maria Aarts – van der Linden (par.)
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel(verj. Driek)
Nico Schooneveld
Antoon van Berne (buurt)

Zondag  14 augustus– 20ste Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Hein Vogels (sterfdag)
Overleden ouders van de Bogaard – Manders
Overleden ouders Verbakel – v. d. Nieuwenhof (verj.)
Tot welzijn van de parochie

Maandag 15 augustus  - MARIA TEN HEMELOPNEMING
Woensdag 17 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

OVERLEDEN
Maarten Wouters, Broekelingstraat 18, 60 jaar.

GEDOOPT
Tim Hendriks en Vincent de Brouwer.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op donderdag 8 september a.s. van
20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als
voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering op zondag 18 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  maandag 25 juli t/m  maandag 15 augustus zal de
administratie gesloten zijn. Na 15 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 (zie ook bovenstaande tekst!)
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
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D a n k b e t u i g i n g

Wij willen iedereen die met ons heeft meegeleefd tijdens de
ziekte en het overlijden van mijn man, vader en opa

Eduard Bekx

Heel hartelijk danken, het was voor ons een grote steun.
Ook dank aan dokter Titulaer, de thuiszorg van de Zorgboog en pastor Deli.
Riek Bekx
Kinderen en kleinkinderen.

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

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het prachtige feest, de vele
felicitaties, kaarten en bloemen, die we ontvangen hebben met ons 50 jarig

huwelijksfeest.

Johan en Marian Verbakel-Loomans.

voor bellen.
De administratie is op dinsdagochtend, donderdagochtend   en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. U kunt dan
terecht met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties.
Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving,  kunt u de pastor bereiken op
de pastorie tel.:381215.

Kindernevendienst
I.v.m. de schoolvakanties zal er van 9 juli t/m 27 augustus geen kindernevendienst
zijn!!

Inleveren kopij
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen van het
volgende nummer op adres: Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

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

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.



BBBBBericht van: Pagina 13

Wij, de jubilarissen van het Sint Margarethagilde
willen pastor Deli bedanken voor het voorgaan in
de H. Mis tijdens onze teerdag in rood kazuifel en rode sokken,
van de vloeibare in rood gehulde zakjes gaan wij zeker niet bokken.
Ook willen we iedereen bedanken die ons tijdens de receptie
zo mooi hebben toegesproken en die ons zijn komen feliciteren.
Het is fantastisch dat jullie ons zo waarderen.
Hartelijk Dank voor de fijne attenties en mooie bloemen,
Wij blijven de Rooie Schut zeker roemen.
Super zoals onze gildebroeders en zusters ons die dag hebben verwend
Met eten en drinken en zangtalent.

Theo Wiesje, Henk Mieke, Ed Rieky, Jan Elly, Paul Dinie en kinderen en
kleinkinderen

Na het succesvolle, gezellige concert
buiten op het plein ‘t Heuveltje op 24 juni
voor een goed gevuld terras heeft Muzi-
kale in juli nog twee uitvoeringen voor de
boeg voordat de vakantie begint voor de
muzikanten en de dirigent.
Op woensdag 6 juli speelt het orkest
vanaf 19.00 uur tot 21.00 in de Jan de
Wit Kliniek in Bakel.
En op zondag 10 juli heeft Muzikale  om
14.00 uur een optreden in het logeerhuis
voor lichamelijk en geestelijk gehandicap-
ten  “de Plaatse” of beter bekend “de
Donksbergen” in Duizel, Berkvenseweg
2. Voor Muzikale is het onderhand een
traditie geworden om elk jaar op het eind
van het zomerseizoen in dit logeerhuis
een concert te geven. En zo hebben we
er ook een traditie van gemaakt om na
de pauze een aantal slagwerkinstrumen-
ten uit de delen aan de mensen die daar
verzorgd worden.
Deze “gelegenheidsmuzikanten” zorgen
er met vol enthousiasme en spontaniteit
voor dat er een geweldige kakofonie van

slagwerkgeluiden ontstaat zodat Muzika-
le flink moet blazen om er een beetje
boven uit te komen. Wij verwachten dat
dit ook dit jaar wel weer zal gebeuren.
Iedereen is van harte welkom om tijdens
deze optredens gezellig naar de muziek
van Muzikale te komen luisteren.
Voor meer informatie over Muzikale:
www.muzikale.nl

Te Koop:
Brabantlaan 71
te Aarle-Rixtel.

Comfortabele en behaag-lijke,
scherp geprijsde twee-kapper.

Op steenworp afstand van
groen en weilanden. Fraai

uitzicht en liggend aan hoek
Laarweg.

Zie: www.jaap.nl en
 www.funda.nl

Bel: 0492-392200
of 06.55.83.64.41



Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 

www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh

Een plek waar inspanning en ontspanning 

samengaan

Conferenties 

Vergaderingen

Trouwplechtigheden

Feesten en recepties

Diners

Catering

Condoleances
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Gasten van de Zonnebloem op
reis met de boot op de Maas.

Dinsdag 28 juni 2011 is het dan zover dat
de gasten van de Zonnebloem een dag
op reis gaan met de passagiersboot “De
Eureka 1” op de Maas. Wie had kunnen
denken dat het de warmste dag van de
maand juni zou worden. De bus kwam
om 9.15 uur voorrijden bij Mariëngaarde
waar de centrale opstapplaats is. In de
bus zaten al veertien Zonnebloemgasten
uit Mariahout. In Aarle-Rixtel stapten 41
gasten in de grote oranje bus van Twin-
Tours. De vijf rolstoelgasten werden door
taxibedrijf van Heijst naar Wanssum
vervoerd. Om half tien is het zover dat we
konden vertrekken. De temperatuur in de
bus was ideaal en de reis verliep voor-
spoedig. In Wanssum stopte de bus bij
de kade, maar de gasten diende toch wel
150 meter te lopen. De slecht ter been
zijnde gasten werden in een rolstoel naar
de boot gereden door de vrijwilligers. Op
de hoek bij de haven stond: “Het Mierlese
Tonneke” te spelen. Veel gasten stonden
hier even stil om van de muziek te
genieten. “Het Mierlese Tonneke ging,
toen de gasten op de boot waren, ook de
boot op. De Eureka heeft twee dekken
en een zonnedek. Onze Aarlese gasten
namen plaats op het benedendek. Op dit
dek bleek nog de beste temperatuur te
zijn. Wel erg warm, maar toch dragelijk.

We zaten aan diverse tafels en kregen
veel gekoeld water met ijsklontjes erin.
Zodra iedereen aan boord is, werd met
de afvaart begonnen richting Nijmegen.
Op diverse plaatsen waren ze aan het
zwemmen. We zagen ook diverse
pleziervaartuigen. We kwamen ook een
man op een waterscooter tegen die met
één hand stuurde. De andere had hij
namelijk nodig om naar ons te zwaaien.
Op de boot werden door de gasten
gekaart, maar vooral ook gebuurt. Je
komt weer mensen uit de regio tegen die
je lange tijd niet hebt gezien. Om twaalf
uur werden de tafels gedekt en kregen
we een heerlijke broodmaaltijd opge-
diend. We waren met ongeveer 300
gasten op de boot. De vrijwilligers be-
diende de gasten op een voortreffelijke
wijze. Waar iets op was, werd direct voor
aanvulling gezorgd. In de middag kregen
we heerlijke hapjes en diverse drankjes.
Ik zag diverse gasten genieten van een
heerlijk glaasje advocaat met slagroom.
Ook een glaasje witte wijn liet zich
heerlijk smaken. Een blokje kaas vond
gretig aftrek. De gasten lieten zich
heerlijk verwennen. Ja, op zo’n dag kom
je verschillende mensen tegen uit de
regio Helmond, die zich inzetten voor het
Zonnebloem gebeuren van de regio. Wat
mij ook opviel is de inzet van veel jonge
mensen. Jonge verpleegkundige die
enkele dagen zich inzetten voor de
oudere en zieke medemens en daarvoor
vakantiedagen opnemen. Ook de warme
maaltijd, een heerlijke bouillonsoep met
gehaktballetjes, frites met kipfilet en
worteltjes met erwten, niet te vergeten de
heerlijke appelmoes. Als dessert kregen
we een coupe ijs. Tevreden en voldaan
kwamen we tegen 19.30 uur aan in
Wanssum. Wegens het lage water lag de
boot veel dieper, waardoor het wat
lastiger was om de rolstoelers weer naar
de wal te krijgen. Dankzij een tiental
sterke mannen lukte het gelukkig met
enige vertraging wel. We kwamen met de



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 )

Pagina 18



BBBBBericht van: Pagina 19

Hallo roefellaars
roefelplekken
en sponsors.

Ondanks alle regen hebben we toch een
super leuke, fijne en vooral leerzame
roefeldag gehad. De geluiden die wij
vanuit de kinderen hebben terug gekre-
gen, is voor ons genoeg motivatie om
volgend jaar weer een roefeldag te
organiseren.
Ook hebben we vanuit de roefelplaatsen
veel enthousiasme terug gehoord, met
hier en daar de opmerking dat niet alle
gemaakte afspraken nagekomen worden,
door sommige groepjes.
Verder willen we iedereen bedanken die
deze dag tot een groot succes gemaakt
heeft, Roefelplaatsen sponsors ouders
en vooral de kinderen bedankt.
Hopelijk zien we jullie allemaal weer
op 9 juni 2012.
Roefel comité Aarle-Rixtel

Jeugd3daagse
gaat weer schitteren!

Op 16, 17 en 18 augustus is het weer zo
ver! We gaan er dit jaar extra tegenaan
omdat we dit jaar ons JUBELJAAR
hebben! We bestaan dit jaar 25 jaar en
willen dit graag groots met jullie vieren!
We willen al een klein beetje verklappen
zodat jullie je extra kunnen verheugen op
deze te gekke dagen! Op dinsdag gaan
we natuurlijk weer lekker hutten bouwen.
Dus vergeet je hamer niet en stop alvast
een pleister in je rugzak voor als je op je
duim slaat! ’s Middags gaan we een
tochtje door het dorp lopen. Laat je slip-
pers dus thuis en neem je wandelschoe-
nen mee. Voor de grote kinderen onder
ons (vanaf groep 5) gaan we weer lekker
in een hele grote tent slapen en leuke
dingen doen. Vergeet je zaklamp niet!
Woensdag blijven de kleine kinderen de
hele dag op het terrein en gaan daar
leuke dingen doen. Zwembroek mee want
we krijgen dit jaar vast mooi weer! De
grote gaan naar het bos. Neem je
zakdoek mee voor zakdoekje leggen!
Op woensdag geven we dit jaar een extra
feestje. We hebben van 18.00-20.00 een
receptie in Cendra. We willen met zijn
allen vieren dat er al 25 jaar JEUGD3-
DAAGSE bestaat in Aarle-Rixtel! Dus
zet je feestneus op en kom gezellig een
borrel drinken!
Op donderdag hebben we dit jaar de
Rabobank Wetenschap dag! Wat dat
precies inhoud… Laat me raden….. Het

is wel heel erg spannend! Mijn hart gaat
tekeer van de spanning! Want dit is
werkelijk nog nooit vertoond in Nederland!
Neem je gezonde verstand mee!
We hebben dus weer een heel mooi en
gevarieerd programma in elkaar gezet,
waar bijna alle kinderen uit Aarle-Rixtel
aan mee zullen doen. Dit jaar doen er
281 kinderen mee met deze geweldige
jeugd3daagse!
Voor meer informatie kun je terecht op
www.jeugd3daagse.nl Hier kun je je altijd
nog inschrijven voor leiding van een
groepje, maatschappelijke stage of
gewoon omdat je het leuk vind om te
komen helpen.

KKKKKlokje

regen weer in Aarle-Rixtel aan. Maar dat
vonden we niet zo erg. Het koelde
daardoor toch wat af. Ondanks dat het
erg warm was, kunnen we terug zien op
een fijne en gezellige boottocht. Dank
aan de vele vrijwilligers van de Zonne-
bloem. Ook ik heb genoten van deze
dag, ook op de Eureka 1 smaakte de
koffie lekker. Reportad.

Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
b.g.g. 0492-529938.
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Bericht uit de USA.

In ons blad van 4 april van dit jaar
brachten we het verhaal over Johan
Schers van het Rode Schutplein,die met
zijn gezin voor een studie van ruim een
jaar naar de USA zou vertrekken.
Inmiddels zijn we ruim twee maanden
verder en een beetje verslaggever gaat
dan op onderzoek uit , hoe het onze
dorpsgenoten tot zover is vergaan en
och, dan kom je ook nog eens ergens.
Op 16 juni vertrokken we met onze eigen
KLM in een comfortabele 747 Jumbo
vanaf Schiphol. De hond Natangy, het
verhaal zal wel bekend zijn, werd bij hun
vertrek op 16 april geweigerd omdat de
rabies-inenting niet aan de Amerikaanse
eisen voldeed. Dat was inmiddels ge-
regeld en zij mocht voor 200 euro met
ons mee, wel op een gereserveerd  plekje
in het  vrachtruim. Ik neem aan dat ze
het aangenaam heeft gehad want de KLM
heeft een goede naam hoog te houden en
zij vertoonde na aankomst het normale
speelse gedrag. Niks trauma van het
lange vliegen. Amsterdam-Houston is
toch bijna 10 uur , snelheid ruim 950 km/
u, hoogte 11.500 meter en temperatuur -
55C. Bij ± 38C mag je spreken van een
warme ontvangst en dank je de uitvinder
van de airco. Een emotionele hereniging
met de hond en een lekker hapje op een

van de gezellige restaurantjes aan de
baai van Houston, ja we zitten bijna aan
de golf van Mexico. Een stuk hoger New
Orleans, onwillekeurig even de film-
beelden van de orkaan Katrina op het
netvlies.  Houston in de staat Texas kun
je niet  voorbij zonder een bezoek aan het
ruimtevaartcentrum van de NASA. Terug
naar de kinderschoenen van de ruimte-
vaart, naar de tijd dat we als tieners aan
de buis zaten gekluisterd voor de eerste
lanceringen op Cape Canaveral, begin
jaren 60 en natuurlijk de onvergetelijke
maanreis van Apollo 11 met Neil
Armstrong, juli 1969, waar blijft de tijd.
Alles uitgebreid te zien en aan te raken
op het immense complex van NASA
waar ruim 20.000 mensen elke dag
werken aan de hedendaagse ruimtevaart-
programma’s, waaronder de ontwikkeling
van het ruimtelab ISS. Maar  onze
bestemming ligt 400 km verder in de
staat Texas, namelijk de stad San
Antonio, een ritje over Highway 10. Er
wachtte ons een meer dan  warme ont-
vangst (39C) en een  schitterend aange-
legd wooncomplex Walker Ranch in een
van de buitenwijken  van de stad. Het
meest aansprekende is natuurlijk de voor
de Amerikanen vanzelfsprekende  swim-
mingpool , gratis toegankelijk met gratis
cooldrinks en koffie en een nonchalant
rondwandelende politieagent in burger,
wel met T-shirt Police San Antonio. Hij
woont op het complex en zorgt , in eigen
tijd, voor orde en netheid op het complex,
naast zijn normale politie-job  in de stad.
San Antonio is hot, letterlijk en figuurlijk,
want als je in de avonduren downtown
gaat ben je in gezelschap van duizenden
mensen, vooral langs de kilometerslange
Riverwalk, een lange fleurige en geurige
sliert restaurantjes en gezellige barretjes.
Met grote gondels kun je rondvaarten
maken en dan sta je plotseling op heilige
grond. Fort Alamo, wie weet het als bui-
tenlander. De heroïsche strijd  van 159
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Amerikaanse soldaten tegen een over-
macht van ruim 5000 Mexicanen. Het
speelde in 1836 maar de herdenkingsplek
is springlevend. Ruim een week lang
verkennen we de omgeving van de stad
en ontdekken prachtige locaties zoals
Bandera park aan de Medina-river, de
“betoverende”rotsen in Enchanted Rock
Park bij Frederichsburg . Er ligt verscho-
len in de heuvels een plaatsje Gruene,
vlakbij het stadje  New Braunfels,
compleet met biergarten , weinlokaal en
winkels met allemaal Duitse namen. Hier
ligt de oudste danszaal van Texas, wijd
en zijd bekend en dat merkten we op 21
juni. Een lange rij voor de ingang, veel
cowgirls met grappige laarzen en mooie
benen en het begin van de zomer werd
gevierd, dat kan ik je vertellen. Het is niet
meer dan een oude schuur met open
zijwanden, maar een geweldige sfeer
ondanks de wat frisse avondtemperatuur
van 35C. Je hoeft niet te vragen waar
deze immigranten vandaan kwamen.
Zeker niet meer als je door Schulenburg
en Wurzbach bent gereden. Alleen al de
moeite waard door de prachtige huizen
met hun veranda’s en keurige bloemen-
tuinen. Texas is uitgestrekt, dor en droog,
struiken en cactussen, prachtige rots-
formaties, uitgestrekte ranches en we
maken kennis met het koeienras Long-
horn. De witzwart gespikkelde jongens
met imposante breed uitstekende
hoorns. In het plaatjes Bandera, dat zich
presenteert als het cowboydorp van
Texas, zien we de bekendste cowboy-
scene uit de Westernfilms, het revolver-
gevecht voor de saloon, compleet met
een massieve sheriff, die wel enige
overeenkomst vertoonde met een
vroegere buurtbrigadier uit Ale. Hij zag het
welwillend aan en sleepte de schietgrage
bandiet resoluut naar het gevang. Tussen
de bedrijven door heeft Johan  Schers
kans gezien om zijn graduation voor de
Engelse taal glansrijk te halen want

daarvoor was zijn verblijf in San Antonio
op Lackland Air Force Base. Een  mooi
diploma en een trotse familie. Och, de
Engelse taal is voor ons Nederlanders
niet al te moeilijk. Tijd voor een binnenl-
andse verplaatsing want het serieuze
werk wacht verderop in het zuiden aan de
grens van Mexico. Op 25 juni reizen we
per comfortabele Ford 150 Pick-up ruim
900 kilometer door de staat Texas. Een
peuleschilletje, ondanks de temperatuur
van 44C, want het gaat “straight-on” met
80 mijl (een slordige 130 km/u) per uur
over dezelfde Highway 10. We passeren
plaatsen zoals Sheffield( Engelsen?),
Fort Stockton, Fort Hancock, Sierra
Blanca en tot  mijn verbazing de stad Van
Horn. Zijn er Limburgers geland in
vroeger tijden? Geen tijd om het uit te
zoeken. Het landschap verandert
langzaam maar zeker in een dor en kaal
berglandschap, mooie rotsformaties en
ontzettend veel dode herten langs de
kant.  Bijna elk kadaver is omgeven door
een klein soort aasgier die ze in Texas
“Buzzard” noemen. Rijkswaterstaat hoeft
hier niets op te ruimen. Wat later in de
middag naderen we El Paso,  de tempe-
ratuurmeter in  de auto wijst nog steeds
108 graden “Fahrenheit”aan. Toch nog
42C, we zitten iets hoger en dat scheelt
een paar graden.
El Paso, zowel het verleden als het
heden rechtvaardigt een volgende afle-
vering .En natuurliijk onze Johan en zijn
studie aan de USASMA, de academie
voor onderofficieren op de legerplaats
Fort Bliss  Op 30 juni gaat het grote werk
beginnen, een vol jaar,  tot juni 2012.
Groeten vanuit El Paso Texas.

JWP.

www.gemeenschapsblad.nl



Met ingang van 1 augustus werken we samen!

Fysio-Manueel Therapie 

Groenendaal-De Waard 

Koudemaas 16       

0492-382156

Lorraine McNab 

Kouwenberg 13      

0492-381288 

fysioenzoaarlerixtel.nl
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Op woensdagavond 6 juli houden wij in
café ’t Heuveltje een informatie avond voor
de ruim 40 deelnemers, die van 25 t/m 28
augustus deel zullen nemen aan de 600
km. lange jubileumtocht Aarle-Arlon-
Aarle. De avond begint om 20.00 uur en
zou eerst gehouden worden bij de
Vrienden.
In de vakantie periode gaat het grootste
gedeelte van ons normale programma
gewoon door, we fietsen op de dinsdag-
en donderdagavonden, op woensdagmid-
dag en op de zondagmorgen. Op
www.aandewielen.nl staat alle actuele
informatie. Daar kunt u ook veel foto’s
bekijken van activiteiten die tot nu toe in
dit jubileumjaar gehouden zijn.
Wij wensen iedereen een fijne, gezonde
en sportieve vakantie toe.
Afd. publ.

Vanwege naderend onweer,
fietsten wij op 28-6 een kort stukje,
via de Warande en Stiphout deze keer.
Bij het kruisbeeld moesten we naar de
andere kant,
want wat was er aan de hand.
Schevelingen was geblokkeerd
en werd door TV-ploegen beheerd.
Schijnbaar ging men die avond live op de
buis,
met ene Herman d’n Blijker,
naar later bleek,
werd men ook nog 25.000 euro rijker.
Ik had het programma nog nooit
aanschouwd,
achteraf gezien heeft me dat ook niet
berouwd.
Met commerciële zenders heb ik niet
zoveel,
al die reclame, nee dat is me teveel.
Het zal druk worden in het voormalige
café Vos !!

Hebt u al gefietst over het viaduct
richting de Hut,
het heeft wel even geduurd,
maar dan krijg je ook wat,
fietspaden aan beide kanten hartstikke
glad.
Als toegift ook nog een nieuwe laag,
van de Oranjelaan naar de Aarlese brug,
is het fietsplan nu in werking getreden is
de vraag?
Ik stuurde naar de gemeente al de
complimenten,
ga zo door met het besteden van de
centen.
Er is nog een lange weg te gaan,
als we als fietsvriendelijk te boek willen
staan.
RD

Scootmobielclub,

Sinds enkele maanden hebben wij een
scootmobielclub in Laarbeek en hebben
intussen een naam en het is geworden
(De Rakkers )
Mensen uit Aarle Rixtel, Lieshout, Maria-
hout, Beek en Donk, etc. kunnen zich bij
ons aansluiten, we maken om de 14
dagen een leuk uitstapje waar we om
13.30 uur vertrekken bij de kerk in Aarle
Rixtel.
We hebben afgelopen dinsdag 15 juni
een uitstapje gehad naar de Fa. Huijbers
in Mierlo en hebben daar een rondleiding
gehad in de Kersenboomgaard en ook bij
de asperges die hun telen, het was vooral
leerzaam en gezellig.
Na een kopje koffie zijn wij weer huis-
waarts gekeerd.
De volgende rit staat gepland op 28 juni
14 juli vertrek om 13.30 uur bij de kerk in

Aarle Rixtel. Wie mee wil is welkom wel
graag een telefoontje bij een van de
organisators. dat zijn Jos Croijmans
0492-382972, José Zwanenberg 0492-
382947
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Autobedrijf Vossenberg
De Duivenakker 7a
5735JA Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-38272

Gecertificeerd Klasse 1 Bovag Autobedrijf

Al 25 Jaar een begrip in Aarle-Rixtel

Compleet, Goed, Betaalbaar onderhoud en reparatie voor uw personen &
bedrijfswagens, Leaseonderhoud welkom.

- Apk keuring station, Rdw erkend
- Airco controle, reparatie & onderhoud aan airco systemen.
- Auto uitlijning, Banden, Accu’s, Uitlaten, Remmen service.
- Storingsdiagnose, Uw auto geeft een storing aan en U weet
  niet wat het is, kom langs of bel ons voor een afspraak
- Mobiel in heel Europa, Pechhulp nu voor slechts Euro 35,95

E-mail info@autocenter-vossenberg.nl
Website www.autocenter-vossenberg.nl



BBBBBericht van: Pagina 25

KiKo gaat op kamp, een gezellig
succes!
Het was druk bij de eindejaarspresentatie
van KiKo. De toneelzaal van de Dreef in
Aarle-Rixtel was in de breedte opgezet en
bijna alle stoelen waren vol. Fijn dat er zo
veel publiek was. De kinderen hadden
een leuke musical gemaakt met allerlei
liedjes rond het thema “op kamp gaan”.
Ze stapten in groepjes in de bus met
chauffeur Lara en zongen in die bus
natuurlijk al de eerste liedjes. Toen ze
aankwamen in de jungle, (the mighty
jungle) werd er zelfs al in het engels
gezongen. Best knap als je bedenkt dat
ze allemaal nog op de basisschool zitten.
Daarna was er honger, een kampvuur, en
er was zelfs een bonte avond show waar
de kinderen zelf ingestudeerde liedjes
konden laten horen. Midden in de nacht
zongen de groepen afzonderlijke liedjes
over spoken en de maan en lag de
andere helft van de groep te slapen.
Nadat de volgende morgen alle slaap-
zakken en kussens weer waren opge-
ruimd volgden nog wat Surinaamse
klanken en was de tijd weer aangekomen
om met de bus de terugweg te starten
waarbij alle kinderen weer in groepjes
uitstapten. Na een super applaus kwam
er zelfs nog een verzoeknummer uit het
publiek waar de kinderen graag aan
voldeden. Niet geoefend voor deze avond,
en toch een super toegift.
Ik ben nu al benieuwd naar de optredens
van komend jaar!

Vanuit KiKo wensen we iedereen een
fijne vakantie, en tot ons volgende
optreden!

Gehandicaptenvereniging
Laarbeek gaat Jeu de Boules
spelen.
Zoals u wellicht weet is de Boules-club
“Dû Tie Ut” uit Aarle-Rixtel in bezit van
een boulesbaan die speciaal is aan-
gelegd voor mensen met een handicap.
Dat wil zeggen dat ook mensen met een
rolstoel gebruik kunnen maken van deze
baan. Dat is een uitkomst voor zowel de
Boules-club “Dû Tie Ut” uit Aarle-Rixtel
als voor de gehandicapten vereniging uit
Laarbeek. Deze gehandicapten vereni-
ging heeft er al enkele keren een ge-
slaagde dag beleeft.  Dit staat nu weer te
gebeuren op 11 juli 2011 om 14 uur.
De leden van de Boules-club “Dû Tie Ut”,
zullen paraat staan om de mensen van
de gehandicaptenvereniging bij te staan
om met Boulesballen te kunnen gooien.
Het is nu wel voor het eerst keer dat er
voor punten gestreden wordt, degene die
de meeste punten bij elkaar gegooid
heeft is prijswinner.
Er zal gestreden worden in het zoge-
naamde Doubletten spel, dat wil zeggen
dat het team bestaat uit twee personen,
die samen 6 ballen ter beschikking
hebben en deze zo dicht mogelijk bij het
zogenaamde butje “moeten” gooien om
punten te vergaren.
Na 3 ronden, er zijn per ronde 13 punten
te verdienen, is de strijd gestreden, dan
zal tijdens een heerlijk bakje koffie de
winnaar bekend worden gemaakt.
Ook tussendoor zal er uiteraard koffie en
andere dranken aanwezig zijn, zodat
men tijdens het spel ook de dorst kan
lessen als dat nodig is. Het moet en zal
weer een gezellige middag worden voor
de leden van de gehandicapten
vereniging uit Laarbeek.
Theo Vogels.
Gehandicaptenvereniging Laarbeek



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 06-51162419Voor tegels en sanitair bezoek

onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:

www.vanrooydasmooi.nl

Hagelkruisweg 10

5735 BH Aarle Rixtel

T. 0492-381865

M. 06-13740800

info@henkmertens.nl

www.henkmertens.nl
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“Poedelvrees”

Biljart Vereniging

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 be-
weging 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 tussen-
uit 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
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”
We spelen in Gemeenschapshuis “De
Dreef”
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Ben Schepers, Bosscheweg 69
5735 GT Aarle-Rixtel. Tel: 0492 383316

Op 20 juli geeft Cendra een jaarlijkse
barbeque ter afsluiting van het goede jaar
wat er geweest is bij Cendra.
Op deze middag en avond is iedereen,
zowel de jongeren als de ouders, van
harte welkom om samen met onze
vrijwilligers het schooljaar leuk en gezellig
af te sluiten onder het genot van een
hapje en een drankje.
Deze middag begint rond 14.00u tot ??!!
Op deze wijze willen de vrijwilligers van
Cendra laten weten wat een geweldig
jaar we hebben gehad met “onze
jongeren” van Aarle-Rixtel. We willen toch
nog een keer benadrukken hoe trots we
zijn op Cendra. We hopen dat dit in het
nieuwe seizoen weer op dezelfde wijze
voort gezet wordt en we hopen dat de
nieuwe brugklassers in het nieuwe
schooljaar nog regelmatig te zien zijn bij
Cendra. We gaan er in het nieuwe
seizoen met z’n allen weer een geweldige
tijd van maken.
Bij deze laten we ook weten dat de
vrijwilligers van Cendra ook gaan genieten
van een welverdiende vakantie. Jammer
genoeg zal Cendra gesloten zijn van 23
juli tot 1 september.
Tot in het nieuwe seizoen,
De vrijwilligers van Cendra



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG

administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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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
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

www.kapsalonastrid.nl

Bouwvakvakantie
01/08 t/m 15/08

GESLOTEN

denk aan Uw 1/2jr lenzen

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
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Expositie “Op stoom” in het
Aarlese  Heemmuseum

Zondag 3 juli werd in het heemmuseum
Barthold van Heessel in Aarle-Rixtel de
expositie “Op stoom” geopend. De
expositie laat een uiteenlopend aantal
miniaturen zien van machines die alle-

maal op een bijzondere  kunstige wijze
worden aangedreven.
De miniaturen zijn op een vernuftige
manier vervaardigd door Martien van de
Graef en Jan Kardinaal. Het zijn stuk voor
stuk juweeltjes.
Centraal hierbij staat de objecten die
door stoom worden aangedreven,
waaronder een levensgrote stoomloco-
motief. Maar ook de andere objecten zijn
beslist de moeite van het bekijken waard,
zoals een minidraaiorgel, een grote
bierwagen enz.
De expositie is gedurende de maanden
juli en augustus elke zondag geopend en
wel van 14.00 tot 17.00 uur

KKKKKlokje

Te huur:
Midden in de Dorpsstraat Winkelruimte,
150 m2. Tel: 06.10.54.64.69.

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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Wat heeft Aarle-Rixtel
er een prachtig feest
van gemaakt!

Het is alweer ruim één maand geleden,
maar het gilde St. Margaretha kan met
een héél voldaan gevoel terugkijken op
een fantastisch gildefeest.
Onder prachtige weersomstandigheden
beleefden honderden belangstellenden
veel plezier aan het gildefeest ter ere van
het 600-jarig bestaan van het gilde St.
Margaretha.
Zo´n groots evenement organiseren, dat
gaat zeker niet vanzelf! Er waren volop
vrijwilligers, sponsoren en media
aandacht nodig om dit evenement van de
grond te krijgen. Gelukkig konden we op
hun enthousiaste medewerking rekenen.
Hoe klein ons dorp ook is, Aarle-Rixtel is
een voorbeeld voor velen hoe je met een
grote groep mensen die zich belangeloos
inzetten, iets groots kunt organiseren
voor de gehele gemeenschap.
Ook u als bewoner van Aarle-Rixtel heeft
uw steentje bijgedragen door de activi-
teiten te sieren met uw aanwezigheid.
Kortom, het was een spetterend feest
met, soms vermoeide, maar zeer
tevreden en voldane gezichten bij de
deelnemers en gildebroeders! Zonder u
was dit evenement beslist nooit zo mooi
geworden wat we er nu met zijn allen van
hebben gemaakt.

Dankwoord
Media, sponsoren maar vooral vrijwilligers
van het gildefeest St. Margaretha 600
jaar, hartelijk dank! Mede door uw
steun, bijdrage en inzet in welke vorm
dan ook hebben wij een fantastisch feest
kunnen neerzetten.
Namens het bestuur,
St. Margaretha Gilde
Via een link op de site
www.gildefeest2011.nl kunt u duizenden
leuke feestelijke foto´s bezichtigen.

Ar-theater in
dorpscafé De Vrienden

In dorpscafé De Vrienden wordt op 7 en 8
oktober het theaterstuk ‘Een ons
komma’s’ gespeeld door het AR-theater.
Het AR-theater, waarvan de naam verwijst
naar Aarle-Rixtel, bestaat uit Yvonne
Gijsbers, Marlon Kicken en Wim Daniëls.
7 oktober is de première van het stuk, dat
daarna ook nog te zien zal zijn in o.a.
Helmond, Stiphout en Bakel. Het theater-
stuk wordt volledig gespeeld in het
Brabantse dialect. Het stuk bevat zestien
herkenbare scènes, die allemaal uitlopen
op hilarische en absurde toestanden. Het
stuk is een aanrader voor iedereen die
van het Brabantse dialect houdt en van
toneel waarbij gelachen kan worden.
Kaartjes voor de voorstelling zijn te koop
bij drogisterij Raijmakers en bij dorpscafé
De Vrienden. Een kaartje kost 10 euro,
waarvoor dan ook een consumptie te
krijgen is.
De aanvang van beide voorstellingen in
Aarle-Rixtel is 20.00 uur.

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.
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I juli Opening kruidenierswinkel
Op 29 april 1959 overkwam timmerman
Henk Keunen, werkzaam aan de Pronto
woningen te Helmond voor IBC uit Best,
een ernstig ongeval, zodanig dat hij niet
meer in staat zou zijn om zijn vak nog uit
te oefenen. Met behulp van een broer en
een zwager en de zeer gewaardeerde
medewerking van IBC, die ook het bouw-
materiaal ter beschikking stelden, werd
enige maanden geleden begonnen aan
de verbouwing van het pand Lieshoutse-
weg 8, waar gisterenavond om 5 uur de
opening van een kruidenierswinkel plaats
vond. Deze opening geschiedde door het
oudste zoontje Hennie, waarna pastoor
Van den Berk de inzegening verrichtte.
Hierna ontstond vóór het pand een
verkeersopstopping, want de gehele
jeugd van Aarle-Rixtel werd op een
“knots” getracteerd, waarvoor veel
belangstelling bestond. Overigens had de
jongste zakenman van Aarle-Rixtel niet
over belangstelling te klagen en mocht
hij, samen met zijn vrouw vele welge-
meende succeswensen, zowel
persoonlijk als in de vorm van fraaie
bloemstukken, in ontvangst nemen.

1 juli Standsorganisaties
Door de plaatselijke standsorganisaties
is deze week een rondschrijven aan alle
inwoners van Aarle-Rixtel gericht, waarin
een beroep wordt gedaan voor een
geldelijke bijdrage, bedoeld als financiële
steun aan broeder Piatus Cap ( Pio
Hagelaar). Deze zal op 6 juli scheep
gaan naar de missie in Chili, waar hij de
opdracht heeft in de provincie Osorne
Quilacahuin een landbouwschool te
stichten. Bij het rondschrijven is op een
fotokaart (als spontane geste beschik-
baar gesteld door de directeur van een
Helmondse drukkerij) tevens een
afscheidswoord van de vertrekkende

dorpsgenoot gevoegd. Als bijzonderheid
kan worden medegedeeld, dat zondag
tijdens de hoogmis door de Provinciaal
der Capucijnen het missiekruis aan
broeder Piatus zal worden uitgereikt, wat
een voorrecht is voor ons dorp, waar dit
maar zelden in een parochiekerk plaats-
vindt. De collecte in de gehele parochie
heeft tot verrassing van het comité, maar
nog meer van de vertrekkende broeder de
prachtige som van duizend gulden
opgebracht.

25 juli Bijna 20 jaar in Aarle-Rixtel
Rector Swinkels van “Mariëngaarde” is
benoemd tot (plv.) pastoor te Groesbeek.
Te Uden, waar hij voor een vierdaagse
retraite verbleef, is Rector Cornelis Lucas
Swinkels de tijding gedaan dat hij door
Mgr. W. Bekkers is benoemd tot (plv.)
pastoor in de parochie H. Cosmas en
Damianus te Groesbeek. De nieuw
benoemde pastoor werd in maart 1943
aangewezen als Rector van het Pensio-
naat “Mariëngaarde” te Aarle-Rixtel, tot
dan was hij kapelaan te Mierlo-Hout,
welke functie bijna 20 jaar op voor-
beeldige wijze door hem werd ingevuld.

26 juli Eervol ontslag
Wegens het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd is de heer A.F. van
Putten, sinds 1929 in dienst der gemeen-
te, thans als baas-arbeider, als zodanig
op de meest eervolle wijze  ontslagen.
Zijn ontslag gaat 1 augustus in. Zaterdag
29 juli zal het gemeentebestuur in het
bijzijn van de vaste arbeiders der
gemeente officieel afscheid nemen van
de heer Van der Putten. In zijn plaats is
de heer J. Pennings, met de titel van
opzichter, benoemd.

Geslaagd
Bij de in ’s-Gravenhage gehouden
examens slaagde onze dorpsgenote
Philomène van Roij voor het diploma
“speciale bibliothecaris”.






