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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)

DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl

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
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-

laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in

de Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.

Julianastraat 2-008. Gemert. Afspr. , ma t/m vr 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:   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

VIERBINDEN: 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
Dorpsservicepunt: Pastorie, Heindertweg 1, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.

email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Centraalkantoor: 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 18 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Zus en Harry Vesters – van de Bogaard (par.)
Harrie Strijbosch
Frans Vogels (par.)
Overleden ouders van de Elsen – van de Kerkhof en familie
Overleden ouders Kweens – de Hoon (5e j. get.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 19 augustus –  20ste Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Tonia van Dijk (fund.)
Harrie van Boxmeer (j. get.)
Frans Prinsen (par.)
Truus Verbakel – van der Heijden (par.)
Marie Heijl-Hoenselaar (K.B.O.)

Maandag 20 augustus - Kermis
09.30 uur  Kerk – Gildemis Onze Lieve Vrouwe Gilde

Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Dinsdag 21 augustus - Kermis
09.30 uur Kerk – Gildemis Gilde St. Margaretha

Voor de overleden Gildebroeders en -zusters van Gilde St. Margaretha
Overleden ouders Verschure – Cornelissen en Hennie Derks

Woensdag 22 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 25 augustus t/m vrijdag 31 augustus

Zaterdag  25 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor

Noud en Mio Raaijmakers
Overleden ouders Vlamings – Klomp (sterfdag)
Antoine van Bommel en vader Christ

Zondag 26 augustus– 21e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en samenzang)

Martien Verbeeten (verj.)
Doris Verberne
Overleden ouders van de Most – de Groot
Bijzondere intentie

+ 11.00 uur Uitreiking communie thuis aan niet mobiele parochianen (zie meded.)

Week van zaterdag 18 augustus t/m vrijdag 24 augustus
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Woensdag 29 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Pater Hans Reichenbach, Missieklooster  Heilig Bloed.
Piet van der Heijden, 82 jaar, Onze Lieve Vrouweplein 4.

Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Ook u hoort erbij!
We hebben daarom het initiatief genomen om als u dat wenst, elke veertien dagen na
de H. Mis de H. Communie bij u thuis te brengen. Vanaf 11.00 uur kunt u ons dan bij u
thuis verwachten.
U kunt zich telefonisch aanmelden op tel. Nr. 381215 of via een briefje in de
brievenbus van de pastorie aan de Heindertweg 1. Het kan ook via de mail
olvpres1@onsmail.nl
Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze dienst te bewijzen.
We starten op 26 augustus.
Samen vormen we de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Communie groep.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 6 september a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de pastorie aan de Heindertweg.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van 30 september a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.

Spreekuren Pastorie
Wilt U een persoonlijk gesprek met pastor Engels, dan kunt u daarvoor bellen naar tel.
nummer  462497.
Op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend   van 9 tot 12 uur is er een
medewerkster aanwezig op de pastorie, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen
over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart
of ziekenzalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Deken van de Laar kunt u bereiken op tijdens het spreekuur in de pastorie van de St.
Luciakerk te Mierlo-Hout op dinsdag van 09.30 – 10.00 uur en op donderdag van 18.00
tot 18.30 uur.
Telefoonnummers van de Parochie St. Lucia te Mierlo – Hout is  0492- 522930 of
mobiel 06- 50697342.
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Grandioos Jubileumweekend
Heemkundekring
Barthold van Heessel.

In het weekend van 31 augustus t/m 2
september a.s  organiseert de heem-
kundekring een grandioos feest, op en
rond de Kouwenberg.
Dit alles in het kader van haar 60-jarig
bestaan.
Naast de kiosk verschijnt een prachtige
nostalgische spiegeltent waarin tijdens
dit weekend een prachtig (muzikaal)
programma wordt aangeboden, zoals
hieronder wordt weergegeven.
Vrijdag 31 augustus:
Muzikaal diner *)
Met het duo Jos Beeren & Inge Frimbout
en aansluitend Ger Coppens met haar
Apostelen aanv.17.30 u.
Deelname is mogelijk door overschrijving
van € 40,- op rekeningnr.101405731 t.n.v
heemkundekring Aarle-Rixtel.
*) tot 21.00 uur incl. drankjes

Zaterdagmiddag 1 september:
Dorpswandelingen met  een speciale

High Tea  en entertainment van Bobby
v.d  Graef aanvang 14.00.u
Deelname is mogelijk via kaartjes ad
€ 7,50 die verkrijgbaar zijn aan de balie
van de Couwenbergh.

Zaterdagavond 1 september:
Aarlese Avond met o.a. De Golden
Boys en Un Bietje Brabants, Aanvang
20.00u
Gratis entree.

Zondagmiddag 2 september:
12.00 – 17.00 uur
Grote Aarlese Heemmarkt met vele
Aarlese deelnemers en m.m.v de
Harmonie, Dixie Jazzband, de Klokken-
dorper en Ganzegats Hofkapel

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

Wij willen graag iedereen bedanken voor de grote belangstelling,
medeleven en steunbetuigingen die we mochten ontvangen
bij het plotseling overlijden van ons pap,
opa en overgrootvader

Piet van der Heijden

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Van der Heijden, Otgens en Timmermans

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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Bericht van het
Gezondheidsteam Aarle-Rixtel

De gezondheidsrace 2011-2012 zit er op.
Het Gezondheidsteam gaat nu van een
welverdiende vakantie genieten. Langs
deze weg willen wij alle inwoners van
Aarle-Rixtel die deelgenomen hebben
aan één van onze aktiviteiten bedanken.
Ook de scholen bedankt voor hun sa-
menwerking, hetgeen leidde tot een paar
hele leuke aktiviteiten. Onze sponsoren
ook bedankt voor hun financiele steun.
Rest ons nog om te zeggen dat de weke-
lijkse wandeltocht op woensdagavond
met ingang van september gaat plaats-
vinden op de maandagavond. Vertrek is
dan iedere maandag om half zeven vanaf
de kiosk tegenover de Couwenbergh.

Beste burgers : Investeren in de
jeugd is bezuinigen voor de
toekomst

CENDRA  heeft altijd getracht  om voor
onze jeugd een veilige haven te zijn .
Kinderen begeleiden naar de toekomst is
niet alleen een taak voor de ouders  maar
een taak voor ons allemaal daarom staat
preventie bij ons hoog in het vaandel.
Dit is iets wat we nog nooit alleen wilden
en konden , daarvoor is het belangrijk dat
we goede kontakten onderhouden met
ouders  de scholen en gemeentelijke
instantie‘s .
In het verleden hadden we vrij veel hulp
en ondersteuning van gemeentelijke
instellingen  en organisatie‘s zoals heel
belangrijk de tienerwerkers van stichting
welzijn laarbeek en de wijkagent die ons
toen regelmatig bezochten.
Al vroegtijdig konden we dan samen
inspringen op problemen met alcohol en
drugs en huiselijk geweld voordat het
kind professionele hulp nodig had. Met
de doorgevoerde bezuinigingen van de
gemeentelijke instantie‘s zijn de taken
van de tienerwerkers zodanig verdeeld
dat er in praktijk geen tienerwerkers
meer op de accommodatie‘s aanwezig
zijn , wat betekent dat problemen niet
meer preventief worden behandelt. Een

pluspunt  is dat nu na geruime tijd
regelmatig wijkagenten weer mogen
binnenlopen om te socialiseren en onze
jeugd beter leert kennen .wij zijn ook blij
met de toezegging van de gemeente  dat
er iets gedaan wordt voor ons materiaal
opslag probleem. ieder die komend jaar
wil weten hoe CENDRA werkt is bij ons
van harte welkom
CENDRA

Een  woord van dank!

Kinderen,ouders,  (ex)collega’s,( oud) leerlingen, mensen uit Aarle-Rixtel.
Velen hebben n.a.v. 40 jarig jubileum als leerkracht aan de Heindert in Aarle-Rixtel
een bezoekje gebracht aan mijn receptie, een kaartje of een email berichtje
gestuurd, een telefoontje gepleegd.
Geweldig zoveel aandacht. Ik kijk met een goed en  warm gevoel terug op die dag.
Allemaal hartelijk dank hiervoor.
Theo Sibon, de Heindert, Aarle-Rixtel.
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Kermis in Aarle-Rixtel

AARLE-RIXTEL - Het is weer bijna zo ver!
De kermis in Aarle-Rixtel staat weer voor
de deur…
Van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21
augustus 2012 is er volop vertier en
gezelligheid te vinden op de Dorpsstraat
in Aarle-Rixtel. Opgesteld staan de
autoscooter, draaimolen, grijpkranen,
fotoschietsalon, babyflug, lunapark,
lijntrekspel, hengelsport. En natuurlijk
wordt de inwendige mens niet vergeten
omdat de gebakkraam, suikerspin- en
popcornwagen en suiker- en nougat-
wagen ook dit jaar weer aanwezig zijn.

Beestenboel
Verzamel de elf verschillende beestjes
die je gratis op de kermis krijgt. Zie voor
de voorwaarden de posters die hangen bij
de exploitanten.

Zaterdag is de opening met verloting
tegoedbonnen en knuffels
De kermis in Aarle-Rixtel zal ook dit jaar
op zaterdag 18 augustus officieel ge-
opend worden door wethouder Biemans.
Bij de opening zullen er tien knuffels met
enveloppen met tegoedbonnen worden
verloot. U maakt kans op deze tegoed-
bonnen door de originele bon, die in de
Laarbeeker staat in te vullen en tussen
13.30 en 14.00 uur in de bus op het
kermisterrein te doen. Om 14.00 uur
zullen de prijswinnaar bekend worden
gemaakt. Om aanspraak te maken op de
prijs dienen de winnaars wel op het
kermis terrein aanwezig te zijn.

Zondag is het een familiedag zonder

extra activiteiten.

Maandag tussen 18.00-20.00 uur kunnen
bezoekers door een sneltekenaar een
tekening van zich zelf laten maken.

Dinsdag zal tussen 18.00 en 20.00 uur
de ballonnenfee mooie ballonnen maken.

Bridgeclub de Dreef

Vanwege aanpassing van onze speel-
locatie is er in het nieuwe seizoen plaats
voor enkele nieuwe leden/spelers. Indien
u (nog) geen partner heeft, dan kunnen
wij mogelijk helpen.
Wij spelen op de donderdagmiddag van
13.30 tot ongeveer 16.30 uur in de De
Dreef.
Aanvang nieuwe competitie donderdag 13
september a.s.
Aanmelden/inlichtingen: G.Peeters,
Janssensstraat 3, tel 381961

Sint Margarethagilde

Rectivicatie bericht Sint
Margarethagilde.
In de vorige editie van het Gemeen-
schapsblad, is vergeten te vermelden dat
op het gildefeest in Lieshout Daan
Kersten ook een 1e prijs heeft behaald
met de groep jeugdmuziektrom.
Namens het bestuur

Collecterooster
augustus 2012

19 t/m 26 augustus
Zonnebloem (collecte in Aarle-Rixtel)
26 augustus t/m 1 september
Dierenambulance Helmond e.o. (collecte
in Aarle-Rixtel en Lieshout)



Pagina 14



Pagina 15BBBBBericht van:
Heemkundekring
presenteert jubileumboek

“Aarlese mensen 1945 – 1970”.

Heemkrindekring Barhold van Heessel
presenteert ter gelegenheid van het 60-
jarig bestaan een fotoboek over Aarle-
Rixtel in de periode 1945-1970. Met het
oog op ons jubileum dit jaar, werd in het
najaar van 2010 het plan opgepakt een
boek te ontwikkelen als vervolg op het in
1992 uitgegeven boek “Aarlese mensen’’.
Deze uitgave geeft een beeld van het
leven en werken van de Aarlese mens
tijdens de Wederopbouw periode en de
aansluitende groei van allerlei leef-
omstandigheden.
We geven een  impressie van genoemde
tijdsperiode en pretenderen zeker geen
volledig beeld te schetsen. Het boek
levert een bijdrage aan het doel van de
heemkundevereniging: zorg dragen voor
het verleden, heden en de toekomst van
Aarle-Rixtel.
Het boek is opgebouwd uit verschillende
hoofdstukken, zoals de nasleep van de
oorlog en de wederopbouw, de gemeen-
telijke overheid, het kerkelijk leven, het
onderwijs, de gezondheidszorg, de ont-
wikkeling van het bedrijfsleven, de boeren
en de middenstand, recreatie en ver-
maak en het rijke verenigingsleven. Zo
passeren vele historische gebeurtenis-
sen, zoals de 4000ste inwoner, het bezoek

van prins Berhard aan Aarle-Rixtel en het
kampioenschap van A.S.V in 1968.
Elk hoofdstuk is voorzien van diverse
foto’s die we als heemkundekring in ons
archief hadden, daarnaast is er research
gedaan naar unieke foto’s die nog onder
de mensen waren. In totaal zijn er meer
dan 600 foto’s in het boek opgenomen.
Zowel in zwart-wit als in kleur.
Het is een weergave met een aantal
feiten, belangrijke namen en gebeurtenis-
sen in Aarle.
De volgende hoofdstukken schetsen in
foto’s en ondersteunende tekst een beeld
met betrekking tot de verschillende
genoemde onderwerpen. Op iedere foto
staan mensen centraal, zodat in totaal
naar schatting zo’n duizend Aarlse
mensen worden afgebeeld.
Vervolgens worden in de navolgende
hoofdstukken de bovengenoemde
rubrieken beschreven en middels vele
foto’s in beeld gebracht.

De uitgave  heeft het  formaat van
210x297 mm, met een harde kaft en is bij
voorinschrijving te verkrijgen voor de prijs
van € 19,95. Deze voorinschrijving loopt
tot en met 31 juli a.s. Daarna gaat het
boek € 24,95 kosten.
U kunt het boek bestellen door een email
te sturen naar:  Diana van de Laar:
laar72@zonnet.nl.  Daarnaast  dient u
gelijktijdig het genoemde bedrag van
€19,95 over te maken op rekening van de
heemkundekring Barthold van Heessel,
rabonr. 1014.05731 onder vermelding:
“inschrijving boek”.

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.



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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GRATIS BRIDGELES

Ook dit jaar worden per eind september
2012 weer gratis bridgelessen gegeven,
uitsluitend overdag, onder NBB-gediplo-
meerde leiding,in een rookvrije en gezel-
lige omgeving, zonder dat men verplicht
is lid te worden van een club.
Omdat nog niet iedereen kan bridgen.....
De mogelijkheid van extra oefenen en
spelen is evt. aanwezig. Daarnaast
ontvangen de cursisten veel -  eveneens
gratis – oefenmateriaal, alsmede de
uitgewerkte spellen van de desbetreffende
week, bijv. per e-mail, terwijl gemiste
lessen evt. kunnen worden ingehaald op
andere tijden.
En... koffie een kwartje.....
Wie een leuke hobby of tijdpassering
zoekt, wie op een prettige manier met en
onder mensen wil verkeren, wie wat tijd
wil investeren voor straks, later en nóg
later, kan voor informatie bellen: 040-
2831187. De ervaring leert: niet te lang
wachten.....
Ook diegenen die over een bescheiden
bridgekennis beschikken, maar op
herhaling willen of hun speelvaardigheid
wensen te verhogen, kunnen op dit
nummer terecht.

QUILTEN VOOR BEGINNERS

Houdt OPEN HUIS op zondag 9
september 2012.
In en om het huis van docent Marleen
Jonkers zijn quilts te zien die cursisten in
het seizoen 2011-2012 hebben gemaakt.
42 cursisten laten meer dan 90 quilts
zien: eerste quilts, technische hoog-
standjes, creatieve ontwerpen en 3
groepsquilts.
2 cursisten tonen hun zelf gemaakte
hoeden.
Met deze jaarlijkse expositie wordt het
nieuwe seizoen ingeluid.
U bent van harte welkom tussen 11 en 17

Vrijwilligers gezocht voor
dierenpark, wereldwinkel, de
Laarbikker

Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek is
voor het dierenpark ’t Regter Eind op
zoek naar meerdere vrijwilligers. De
vrijwilligers zorgen voor het onderhoud en
schoonhouden van het park en
gebouwen, het voeren van de dieren,
gasten te woord staan en begeleiden van
groepen. We zoeken sociale en betrouw-
bare mensen die ouder zijn dan 16 jaar.
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek is
voor Wereldwinkel Beek en Donk op
zoek naar een Kerstpakkettencoördi-
nator. De werkzaamheden bestaan uit
het digitaal maken en online zetten van
een landelijke folder, bedrijven benaderen
en nabellen, potentiële klanten bena-
deren en orders binnenhalen en de
voorraden van de bestellingen checken.
De vrijwilliger kan goed omgaan met de
computer en is goed in netwerken. Het is
een tijdelijke vrijwilligersklus van eind
augustus tot en met Kerst.
Voor wijkrestaurant De Laarbikker in
Beek en Donk zoekt het Steunpunt Vrij-
willigerswerk enkele vrijwilligers voor hulp
op donderdagavond van 16.30 – 20.00
uur. De taken van de vrijwilligers zijn:
voorbereidingen treffen in de keuken, hulp
tijdens het bereiden van de maaltijden en
hulp bij de bediening en de kassa.
Voor meer informatie over deze
vacatures, graag contact opnemen met:
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon:0492-328807 of mailen naar:
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl

uur in de Emmastraat nr. 7 in Helmond.
www.quiltenvoorbeginners.nl



Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

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

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl
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Kermis in Aarle-Rixtel
“Klokkenkoningschieten” bij de
Blauwe Schut.
Kermis 2012 wordt weer een drukke tijd
voor de Blauwe Schut in Aarle-Rixtel. We
zullen weer de nodige tijd vertoeven op
het “Jan van Doorenpaviljoen” bij het
Hagelkruis achter koekfabriek Jeurgens.
Op maandag 20 augustus zal er ge-
schoten worden om de titel “Klokken-
koning 2012”. De dag zal beginnen om
09:30 uur met een gildeviering in de kerk.
Na de viering zal er een vendelgroet
gegeven worden op het kerkplein en
aansluitend gaan we naar Huize Prinsen
voor de traditionele kermisborrel. Het
officiële gedeelte op het Gildeterrein zal
om 14:30 worden voortgezet met het
“Klokkenkoningschieten” Hieraan kan
iedereen, die 18 jaar of ouder is, deel-
nemen. U dient, in het kader van de
wapenwet, wel een legitimatiebewijs bij
te hebben. Het inschrijfgeld bedraagt 2
euro. Naast de titel en de eer ontvangt de
gelukkige winnaar een tafelbel, die
geschonken wordt door Koninklijke
Klokkengieterij Petit en Fritsen. De naam
van de winnaar zal voor eeuwig in de klok
gegoten worden. Het is een schitterende
gelegenheid voor iedereen om een gooi te
doen naar zo’n prachtige klok. Iedereen
kan zo maar het gulden schot lossen.
Uiteraard zal de Rooie Schut als gast
aanwezig zijn. U bent van harte welkom
bij het “Jan van Doorenpaviljoen”, op
maandag 20 augustus. Het terrein is
geopend vanaf 13:00 uur.
“Aarle kermis” zal wat het gilde betreft
traditioneel van start gaan. Op zaterdag
18 augustus zal vanaf 10:00 uur de
kermis door de tamboers bij de leden
worden aangezegd. Vanaf 18:00 zal de
kermis worden geopend met een

vendelgroet bij verzorgingstehuis “Zonne-
tij” en aansluitend een rondgang door het
dorp. Op de kermisdinsdag zijn wij te
gast bij de Rooie Schut op het schiet-
terrein aan de Havenweg. Hier zal
geschoten worden om de kermiskruisen.
Tot ziens op een van onze kermisdagen.
Voor meer informatie, website:
www.olvgilde.com
E-mail: secretariaat@olvgilde.com
tel: 0492-382288 / 0652462803.
Met gildengroeten, Jos van de Ven,
dekenschrijver.

Kunst in de bibliotheek
Met een tentoonstelling van fantasie-
figuren, abstracte tuinbeelden en schil-
derijen, zijn de vitrines in de Aarle-
Rixtelse bibliotheek de komende twee
maanden weer gevuld.
De maakster van al dat moois, Tiny
Fabrie spreekt over een uit de hand
gelopen hobby maar de tentoongestelde
werkstukken getuigen allen van zorg-
vuldig werk en een hoge mate van
afwerking.
Tiny werkt met diverse materialen en
technieken zoals zelfhardende klei,
powertex en stone art. De zelfhardende
klei wordt gebruikt voor verfijnde beeldjes
en figuren, waarna ze als het object goed
uitgehard is worden geschuurd en op
kleur gebracht. De abstracte figuren,
tuinbeelden en schilderijen worden ge-
maakt van powertex en stone art.
Het voordeel van deze materialen is dat
ze, als het werkstuk zijn gewenste vorm
heeft, meteen afgewerkt kunnen worden.
Voor meer info of het volgen van een door
Tiny te geven cursus is haar
telefoonnummer: 381595.
De tentoonstelling is te bezichtigen
tijdens de openingsuren van de biblio-
theek tot eind september.
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ONDERNEMERS OPGELET!!!!!!!!!!!!!
Mooie bedrijfsruimte te huur  Torenakkerweg 11A    Aarle- Rixtel

Geschikt voor diverse doeleinden:
- kantoor
- salon
- oefenruimte
- opslag
- etc.

Informatie tel. 06-23865992
                      tel. 06-55700188

Inpandig: wc, keukenblok en cv-ketel
Oppervlakte circa 70 vierkante meter.
Huurprijs n.o.t.k.

Schakers gezocht !!!!

Aarle-Rixtel

Schaakclub “Scar” is een club die elke
donderdagavond op een gezellige manier
schaakt. De leden doen niet mee aan
een externe competitie, maar wel spelen
zij een onderlinge competitie die regel-
matig wordt afgewisseld met een rapid-
toernooitje en een simultaanwedstrijd.
Gezelligheid  staat steeds voorop.
Het zou fijn zijn als de groep wat zou
uitbreiden en daarom is de schaakclub
op zoek naar nieuwe leden.
Er wordt iedere donderdagavond tussen
20.30 en 23.00 geschaakt. Bent u
geinteresseerd  en 16 jaar of ouder dan
bent u van harte welkom  om op een
donderdagavond eens een spelletje mee
te schaken.
Veel ervaring is niet nodig.
Het eerste jaar bieden wij u gratis
lidmaatschap aan!
Belangstellenden kunnen vrijblijvend
komen kijken en voor inlichtingen kunt u
terecht op donderdagavond bij Jan de
Groot in Dorpscafe  De Vrienden tegen-
over de kerk op de Dorpsstraat 18, te

Aarle-Rixtel. Op andere dagen na 18.00
te bereiken op nummer 0492-383403.
Wij beginnen op donderdag 6 september
onze onderlinge competitie.

“Poedelvrees”

Biljart Vereniging

Beste mensen,

De vakantie’s zijn weer teneinde en de
verbouwing bij De Dreef is weer voltooid.
Wij leden van Poedelvrees gaan weer van
start met een nieuw seizoen.
Hiervoor zoeken wij nog nieuwe leden om
ons team te versterken.
Zowel dames als heren zijn welkom.
Het is ook gezond om wat in beweging te
zijn en na afloop evt. een kaartje te
leggen.
We biljarten op maandag en donderdag-
middag vanaf 13:15 uur.
Is Uw interesse gewekt loop dan eens
binnen en maak kennis met ons.
We zijn er voor ouderen en mindervalide.
Tot ziens bij De Dreef

Secretaris “Poedelvrees”
Ben Schepers
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Bakkerij van Brug, 100 jaar jong.
Zoals u al hebt kunnen lezen bestaat
bakkerij van Brug op 16 augustus 2012
honderd jaar. Deze familiezaak is
opgericht door hun grootvader Martinus
van Brug en zijn vrouw Wilhelmina van
Dijk op 16 augustus 1912. In eerste
instantie waren zij gehuisvest met hun
bakkerij en kruidenierswinkel op nummer
47 in de Dorpsstraat. In 1932 werd er
verhuisd naar de ouderlijke boerderij van
zijn vrouw Wilhelmina aan de Dorpsstraat
19, nadat er eerst grondig werd verbouwd
tot bakkerij, met kruidenierswinkel. Zij
kregen maar liefst 11 kinderen. Opa
Martinus moest hard werken om zijn
gezin te kunnen onderhouden. Hij
bezorgde met een hondenkar en met
paard en wagen door weer en wind de
boodschappen en het brood bij de klanten
thuis. Daarnaast is hij vertegenwoordiger
van de Koninklijke Gistfabrieken in Delft.
Hij bezorgde bij de bakkers in Beek en
Donk, Lieshout en Aarle-Rixtel de nood-
zakelijke gist voor het bakken van brood.
Wie praatte over het Gistmenneke, had
het over opa Tinus. 62 jaar lang heeft hij

de gist bij de bakkers bezorgd. In 1951
werd de bakkerij overgenomen door vier
zonen Harrie, Wim, Theo en Jan. De
ouderen onder ons zullen verschillende
van hen nog herinneren. We kennen
Harrie als Broer van Brug. Wim deed
hoofdzakelijk de winkel. Theo woonde
samen met zijn vrouw Betsie in het huis
naast de bakkerij.  In de loop der jaren
blijven Jan en Wim het langst in de
bakkerij werkzaam. In 1983 nemen de
broers Edward en David de zaak over van
oom Wim en vader Jan. In 1986 komt
Guido mee in de zaak. Dit betekent dat
de broers al bijna dertig jaar als bakkers
hun beroep uit oefenen. Reportad is in
gesprek met Edward en Guido. Zij
vertellen dat op zaterdag 18 augustus
2012 de feestelijke opening plaatsvindt
van het jubileumjaar. Er zijn verschillende
aanbiedingen: Opa Tinus Brood, voor
elke klant een mooie brochure, je kunt
een kijkje in de keuken nemen, Appel-
flappenactie (5 halen, 3 betalen). Voor de
kinderen, ballonnenclown, kleurplaatwed-
strijd en een grabbelton.
Reportad is benieuwd naar de toekomst

Foto Joost Duppen



van de bakkersfamilie. Zijn er opvolgers
om in de loop der jaren de zaak over te
nemen. Dat is moeilijk, we hebben alleen
dochters. En het ziet er niet naar uit dat
zij de bakkerij overnemen. Maar wie
weet. Edward wilde eerst onderwijzer
worden, stopte met de Havo en ging de
bakkersopleiding volgen. Op zijn twintig-
ste nam hij de zaak over en werd eigen
baas. Edward heeft de algemene leiding,
maar alles gebeurt in goed overleg met
de twee andere broers. Wat is er nou
leuk aan het bakkersvak? Met je handen
bezig zijn en van niets iets maken. Je
ziet het resultaat van je werk. We maken
kwaliteitsbroden. We streven er ook na
om service te leveren aan onze klanten.
Dus bij ouderen brood thuis bezorgen
doen we. Het bezorgen en de acquisitie
is het werk van David. We hebben best
nogal wat klanten die we dagelijks bedie-
nen. Denk aan de koffietafels, sportclubs,
restaurants zoals de Croyse Hoeve en de
Brabantse Kluis. Ook hebben we regel-
matig andere producten. Het lekkerste is
het worstenbroodje dat vers uit de oven
komt. Belangrijk is de worst die erin gaat.
Je dient een constante kwaliteit worst te
hebben om een goed worstenbroodje te
maken. Gelukkig heeft Flavio Hegeman
de kwaliteit van Maty Swinkels overge-
nomen. Guido wilde van jongs af aan
bakker worden. Hij houdt zich voorna-
melijk bezig met het banket. Zijn
specialiteit is de Schwarzwalder Kirsch.
Daarnaast verzorgt hij de kas en houdt
zich bezig met de bevoorrading van de
winkel. Zijn favoriete product is een
aardbeienvlaaitje met slagroom of een
worstenbroodje. Zus Marie-José van
Kaathoven-van Brug, tweelingzus van
Edward, is werkneemster van de bakkerij.
Zij staat dinsdag en woensdag achter de
toonbank. Haar lievelingsproduct is het
donkere meergranenbrood. En het “Opa
Tinus” brood natuurlijk. Een breed, plat
brood, dat we speciaal in dit jubileumjaar
in ons assortiment hebben. Reportad is

benieuwd hoe laat onze bakkers begin-
nen. Met een glimlach vertelt Edward dat
het niet zo vroeg meer is als vroeger.
Maar dat is om 2.00 uur in de morgen.
Het werk is in de loop der jaren ook
veranderd. Het kneden wordt machinaal
gedaan. Opa Tinus moest  het deeg van
het roggebrood nog met de voeten
kneden. Het was te zwaar om het met de
hand te doen.
Reportad merkt op dat zij erg kind-
vriendelijk zijn in de winkel. Zij krijgen dan
een broodje. Edward beaamt dit. We
hebben ook een sociale functie. We
ondersteunen de roefeldag met gratis
broodjes. Ook de kindervakantie week
ondersteunen we. We maken deel uit van
het dorp. We kunnen door kwaliteit te
leveren onze klanten blijven bedienen.
Een middenstander kan blijven bestaan
door zich te onderscheiden. Daarvan  zijn
service, kwaliteit, vriendelijkheid belang-
rijke zaken. Zie maar hoe jonge onderne-
mers zich in Aarle-Rixtel onderscheiden.
Sorry dat ik niet iedereen kan noemen.
We hebben veel bruisende ondernemers,
dat er af en toe iemand afvalt, is een
logisch gevolg van het ouder worden. Dan
denk ik aan bloemenzaak Bloom, slagerij
Hegeman, kapsalon Astrid, woondecora-
ties La Romanza, Brabantse Kluis, Fysio
& Zo, fysio Rijf en Kemps, tante
Pollewop,  cafetaria  Le Patat, café “De
Vrienden”, restaurant / conferentie-
centrum “De Couwenbergh”, goud en
zilversmid Johan Verbakel, fotoatelier
Liesbeth van  Boxtel, het Klompen-
schuurtje, museum ’t Pumpke, het
Protestants kerkske. Ja, die trekken
mensen naar Aarle-Rixtel. Bij onze
bakkerij komen uit de omliggende dorpen
veel klanten. Maar die doen ook weer
aan bij de andere winkels. Vandaar dat ik
optimistisch ben voor de toekomst van de
winkeliers in Aarle-Rixtel. Reportad
bedankt de broers  Edward en Guido van
Brug voor de tijd van het gesprek. De
koffie en het appelgebak zijn heerlijk.
Reportad.
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www.autoschadeverbakel.nl



Pagina 25BBBBBericht van:

Uitslag 8e wedstrijd van het van
Ganzenwinkel toernooi tegen het Houts
Welvaren uit Mierlo-Hout op donderdag 5
juli j.l.
Het Houts Welvaren had opgegeven 1899
punten te gaan schieten met 11
schutters. Het werden 1869 punten een
verschil van -30. Dit was niet voldoende
voor de 1e plaats maar zij staan nu wel in
de voorlopige top 5.
Uitslag HBV De Eendracht
1. Toon van Hoof 224
2. Erwin Wijnhoven 220
3. Frank Schepers 215
4. Martien van de Graef 197
5. Jo Maas 175
6. Wim van Mol 168
7. Arno Donkers 144

Jo van de Elsen
verschieting 2012

Op woensdag 11 juli j.l. is de jaarlijkse Jo
van de Elsen verschieting gehouden bij
handboogvereniging de Eendracht in
Aarle Rixtel. Deze wedstrijd is tevens de
afsluitende wedstrijd voor de vakantie.
Juist vanwege de vakantie waren er
minder deelnemers als voorgaande jaren
maar dit kon de algehele pret niet
drukken.
De bedoeling bij deze wedstrijd is om na
5 proefpijlen met 25 te verschieten pijlen
zo dicht mogelijk bij je jaargemiddelde uit
te komen. Het gemiddelde wordt eerst na
de verschieting bekend gemaakt zodat
elke deelnemer evenveel kans heeft om
te winnen.
De harde regen en het onweer, helaas is
onze doel (nog)open, waren mede van
invloed van op de uitslag maar kon de
onderlinge sfeer zeker niet drukken.

Evenals enkele lekkere hapjes tussen-
door voor de schutters en de ruim
aanwezige toeschouwers.
Na de 25 pijlen kon de telling door de
voorzitter beginnen. Toen bleek dat de 25
pijlen niet voldoende waren om tot 1
winnaar te komen. Er volgde een barrage
met 2 pijlen voor Frans Soontjens en
Michiel Verbakel. Zij waren beide het
dichts bij hun jaargemiddelde uitge-
komen. In de barrage schoot Frans 10 en
Michiel 17 punten waarmee hij winnaar
werd van de Jo v.d. Elsen trofee 2012.
Deze werd hem door voorzitter Martien
v.d. Graef uitgereikt.
De avond werd afgesloten onder het
genot van een drankje en nog een hapje.
De uitslag:

Geschoten
Jaargemiddelde Resultaat
1. Michiel Verbakel
171 173 - 2 Barrage 17
2. Frans Soontjens
131 133 - 2 Barrage 10
3. Jo Maas      179 176 + 3
4. Peerke Verbeeten  89  94 - 5
5. Toon van Hoof     230 225 + 5
6. Neeltje Verbeeten 111 105 + 6
7. Arno Donkers      138 130 + 8
8. Erwin Wijnhoven 221 212 + 9
9. Wim van Mol      159 172  - 13
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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
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Uitslag 9e wedstrijd van het van
Ganzenwinkel toernooi tegen
Handboogvereniging Rozenjacht
uit Vlierden op donderdag 9
augustus j.l.

De opkomst voor deze wedstrijd was,
i.v.m. de nog niet helemaal afgelopen
vakantieperiode, erg mager. Ook de
scores waren nog niet overtuigend mede
omdat er nog niet getraind was. Neemt
niet weg dat iedereen toch zijn best
deed.
Rozenjacht had opgegeven 1396 punten
te gaan schieten met 8 schutters. Het
werden 1389 punten een verschil van -7.
Dit is voorlopig voldoende voor een plaats
bij de top 5.
Hoogste schutter van de avond werd Toon
van Hoof van de Eendracht met 226

punten, met als laatste pijl een 8 voor Jan
Swinkels van Rozenjacht eveneens 226
punten maar met als laatste pijl een 7.

Uitslag HBV De Eendracht

1. Toon van Hoof 226
2. Martien van de Graef 180
3. Arno Donkers 144
4. Gerrie van Hoof 118
5. Harrie Moors  97
6. Jeroen van Leuken 65

De volgende wedstrijd (10e) in het kader
van het van Ganzewinkeltoernooi vindt
plaats op zaterdag 8 september a.s.
tegen HBV Neerlandia uit Bakel aanvang
18.00 uur op onze doel aan de
Bosscheweg in Aarle Rixtel. U bent dan
van harte welkom.

Nieuwe winteractiviteit
van de seniorenvereniging
KBO Aarle-Rixtel

Het bestuur van de seniorenvereniging
KBO Aarle-Rixtel overweegt in de
komende wintermaanden een nieuwe
activiteit op te starten, namelijk een
lezingenreeks kunstgeschiedenis. Het
betreft hier geen inloopactiviteit, maar een
vooraf geplande bezigheid, waarvoor men
zich dient in te schrijven en waaraan
derhalve voor de deelnemers ook kosten
zijn verbonden. De lezingenreeks zal
geleid worden door een externe deskun-
dige. De inhoud van de lezingen zal
nader worden vastgesteld door de belang-
stellenden en de betreffende deskundige
in onderling overleg. Vanuit de KBO-
leden bestaat ruime belangstelling voor

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

de lezingen. Het bestuur meent toch ook
aan niet-leden de mogelijkheid te moeten
bieden om aan de activiteit deel te
nemen. In de maand september zal een
informatiebijeenkomst gehouden worden.
Het bestuur wil u graag oproepen vóór 1
september a.s. uw belangstelling kenbaar
te maken door een e-mail te sturen naar
Hans van Roij (jthbvanroij@live.nl). Wilt
hierbij naast uw persoonlijke gegevens
ook uw adres en telefoonnummer
vermelden. U kunt ook een briefje met
daarop uw gegevens en mogelijk E-
mailadres voor gemelde datum in de
brievenbus stoppen bij Nelleke Biemans,
De Elshorst 12.

Hans van Roij.

www.gemeenschapsblad.nl
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Terugblik op Koninginnedag
2012 in Aarle-Rixtel

Kerkplein

Het ochtendprogramma van Koninginne-
dag in Aarle-Rixtel begon dit jaar met de
vrijmarkt op een mooi versiert kerkplein.
De eerste verkopers waren al om kwart
over negen aanwezig om zeker te zijn
van een goede plek. Om tien uur werd
gestart met de verkoop, al konden de
kopers en verkopers nauwelijks wachten
tot die tijd. Door de kinderen werden de
te koop aangeboden spullen met veel
plezier aangeprezen. Diverse spullen
wisselden dan ook van eigenaar. De
mogelijkheid om een portret met
Koninklijke allure te laten maken doet
zich ook niet dagelijks voor. Menigeen
liet zich deze kans dan ook niet ontgaan.
Mede door het mooie weer kwamen er
veel bezoekers op de vrijmarkt. Harmonie
De Goede Hoop zorgde voor een toe-
passelijke sfeervolle muzikale omlijsting.
Veel van de aanwezige kinderen namen
deel aan diverse spelletjes, zoals
eierlopen, spijkerpoepen, blikwerpen,
door het gat schieten en koekhappen.
Nieuw dit jaar was het overallhangen van
de scouting, wat gezien het enthousias-
me waarmee de kinderen hieraan
deelnamen, goed in de smaak viel. Ook
van het leuke spel van de LTV de Hut
werd druk gebruik gemaakt. Als beloning
voor deelname aan alle spelletjes kreeg
men een fraai Koninginnedag diploma.
Rond twaalf uur kwam  burgemeester
Ubachs  en de  wethouders , zij konden
zodoende nog even genieten van de
goede sfeer op de vrijmarkt.  Na het
spelen van het Wilhelmus was het tijd
voor de versierde fietsenoptocht. Een
reeks met veel ijver versierde fietsen,
skelters en zelfs driewielers werden hier
voor ingeschreven. Met de harmonie en
het voltallige college voorop trok een

vrolijke stoet door het dorp. Hierna
werden door burgemeester Ubachs de
prijzen voor de mooiste en origineelst
versierde fietsen uitgereikt. Door de Jury
werd een ereprijs toegekend aan het
team Holtgreve.  Zij hadden een werkelijk
fantastische replica van de gouden koets
gebouwd. Met recht kregen zij hiervoor
door de burgemeester een extra prijs
uitgereikt. Het officiële ochtendprogram-
ma werd afgerond met een appel,
snoepzak en een blikje drinken voor
iedere deelnemer. Mede dankzij het
mooie weer kunnen we spreken van een
geslaagde sfeervolle morgen.
Wij willen iedereen die op wat voor
manier dan ook heeft bijgedragen aan het
slagen van deze morgen dan ook heel
erg bedanken.
Organisatie Koninginnedag Kerkplein

Sportpark de Hut

‘s Middags was er een programma op
“Sportpark de Hut” bij ASV’33. Diverse
attributen waaronder een buikschuifbaan,
kantelmuur en een afmatrace stonden
klaar voor de jong en oud. De
mogelijkheid bestond om je te laten
schminken.
Ook een huifkartocht in het prachtige
gebied rondom het sportpark behoorde
tot de mogelijkheden.
Een spelenkermis met 10 spelen zoals
o.a. het Tafelkegelspel, Knikkerspel,
Gatenkaas, enz.. stond er opgesteld.
Voor alle deelnemers welke alle spelen
hadden gespeeld, lag er een snoepzak te
wachten.
Het Dédé danceballet verzorgde 2 mooie
optredens. Er was de gelegenheid om
een gezamenlijk schilderij te maken.
Tevens kon er gestreden worden voor de
penalty bokaal. Jeremy Otten was de
doelverdediger van dienst.
De winnaars zijn onderverdeeld in
leeftijdsgroepen:
In de leeftijd van 5 - 8  jaar

BBBBBericht van:



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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 : Jonne van de Linden
In de leeftijd van 8 – 10 jaar
 : Rik Swinkels
In de leeftijd van 11 – 13 jaar
 : Mack Adriaans
In de leeftijd van 14 – 16 jaar
 : Bas Raymakers.
De Hartstichting stond zoals reeds
meerdere jaren gebruikelijk wederom met
een stand bij het spelen circuit. Hart-
stichting bedankt!
Wij willen iedereen die op wat voor
manier dan ook heeft bijgedragen aan het
slagen van deze middag op sportpark de
Hut dan ook heel erg bedanken.
Onze verontschuldiging voor deze verlate
publicatie !  Organisatie Koninginnedag
Sportpark de Hut.
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Voor iedereen toegankelijk
Prikkelarme kermis
in Beek en Donk

LAARBEEK – De kermis moet leuk en
toegankelijk zijn voor iedereen. Dit is het
uitgangspunt van een nieuw initiatief in
Laarbeek. Onder het motto ‘meer
mogelijk maken door minder te doen’ is
er op zaterdag 8 september en zondag 9
september van 12.00 tot en met 14.00
uur een aangepaste kermis op het Piet
van Thielplein in Beek en Donk. De
kermisexploitanten zorgen er dan onder
andere voor dat er geen harde geluiden of
knipperende lichten zijn en ze draaien op
aangepaste snelheid. Bovendien zijn er
vrijwilligers op het terrein aanwezig die
bezoekers op verzoek begeleiden. Deze
vrijwilligers zijn geïnstrueerd, zodat
bezoekers de juiste hulp kunnen
verwachten.
Uniek in Nederland
Een reguliere kermis is helaas niet voor
iedereen geschikt. Er zijn allerlei prikkels
en obstakels, die hinderlijk kunnen zijn
voor bijvoorbeeld mensen met autisme,
epilepsie, een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking. Het initiatief om

Exclusief BTW 19 %
1/1 pagina:  € 50,=
1/2 pagina: € 26,50

1/3 pagina:€ 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=

Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
www.gemeenschapsblad.nl

IIIIInlichtingen
voor adverteren

in het Gemeenschapsblad
Ad Loos  Kerkstraat 39

Tel 0492 - 382034

Kosten van de
advertenties

de kermis met enkele simpele
aanpassingen toegankelijk te maken voor
een groter publiek is uniek in Nederland.
Er zijn wel aangepaste kermissen voor
mensen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking, maar nog niet
voor niet voor mensen die van een rustige
en overzichtelijke kermis houden, zoals
mensen met autisme of epilepsie,
volgens de Nederlandse Vereniging voor
Autisme en het Nationaal Epilepsie
Fonds. Deze twee organisaties
ondersteunen het Laarbeekse initiatief
dan ook van harte. Ook het Platform
Gehandicapten Laarbeek (PGL) is
enthousiast en levert een bijdrage aan de
prikkelarme kermis.
Meer informatie
Op de website www.laarbeek.nl vindt u
meer informatie over de prikkelarme
kermis. Binnenkort vindt u hier ook een
overzicht en een plattegrond van alle
attracties en welke aanpassingen er
worden gedaan. De aanpassingen gelden
alleen van 12.00 tot 14.00 uur. Vanaf
14.00 uur is er weer een reguliere kermis.
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Met ruim 200 deelnemers was het Tour
de France spel van ADW weer zeer
geslaagd. Naast de 20 dagprijswinnaars
mochten we 20 eindprijzen uitreiken +
een extra prijs voor degene die geen
enkel punt haalde.
In 2013 organiseren we dit uiteraard weer.
De totale eindstand is te vinden op
www.aandewielen.nl.
Elders in deze editie vindt u uitgebreide
informatie over de recreatieve fietstocht
voor het goede doel op zondag 26
augustus, wij hopen u daar met velen te
mogen begroeten.
Dagprijswinnaars
1e etappe: Harm v.d. Laak
2e etappe: Bart v. Zundert1
3e etappe: Fast Freddy 1
4e etappe: Daan Bontempi
5e etappe: Jelle van Beek
6e etappe: Snelle Jos
7e etappe: Fam.v.d Kam1
8e etappe: Sjoerd Ramaker
9e etappe: Bart van Beek
10e etappe: Tonny Rub
11e etappe: Mieke Daniëls
12e etappe: Bram v. Stiphout
13e etappe: Mike v. Hoof1
14e etappe: Willem2
15e etappe: Floris Kersten
16e etappe: Willem2
17e etappe: Mieke Daniëls
18e etappe: Jasper Zomers2
19e etappe: Marco de Keijzer
20e etappe: Fast Freddy3
Eindklassement
1. Harold van Bommel
2. Heda
3. Ton Dortmans5
4. Jan Schel
5. 5. Marco de Keijzer
6. Muilie 1
7. Fam.v.d. Kam 1
8. Johanneke Letschert

9. Eva Kemps
10. Bart v. Zundert2
11. Erik Nooijen
12. Wist je dat
13. M.v.d. Elsen1
14. M.v.d. Elsen 2
15. Ton Dortmans 2
16. Jeroen Staal
17. Rini Daniëls
18. Heino Raaijmakers
19. Henny Verhorevoort
20. Fanny v.d. Laak
Thijs Claessen 2 had als enige nulpunten
en won daarmee de extra prijs.

Onbetrouwbare
verkooppraktijken
Waarschuwing
acquisitie advertenties
LAARBEEK – De afgelopen weken
ontvingen wij meldingen van bedrijven en
verenigingen dat zij benaderd zijn voor
advertenties of vermeldingen in een
gemeentegids. Op dit moment zijn er
echter géén bedrijven actief namens de
gemeente Laarbeek.
Er wordt wel geclaimd de gemeentegids
uit te brengen en soms ook namens de
gemeente Laarbeek te werken. De
telefoontjes en zelfs facturen waarmee u
benadert wordt zijn vaak erg intimiderend.
Als u twijfels heeft naar aanleiding van
contact met een bedrijf dat zegt de
gemeentegids te produceren, kunt u
vragen naar de naam en contactgegevens
van het bedrijf. Voor verdere vragen kunt u
dan contact opnemen met Margriet
Swinkels van de gemeente Laarbeek,
telefoonnummer 0492 469 758 of e-mail
margriet.swinkels@laarbeek.nl.

KKKKKlokje

Te huur:
Bent u op zoek naar een zelfstandige
woonruimte en hebt u niet de behoefte
naar een volledige woning, bel dan naar
06 53 69 78 23.



Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Running Team Laarbeek en tourclub
AanDeWielen uit Aarle-Rixtel organiseren
op: zondag 26 augustus 2012 een
prachtige fietstocht.
Onderweg kunt U genieten van weidse
blikken, mooie natuur, en prachtige
bossen.
Men kan kiezen tussen 35 en 50 km.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 kinderen
tot 12 jaar gratis.
Tegen een kleine vergoeding zijn een
hapje en drankje te gebruiken op de
pauze plaats in Handel en in het club-
gebouw van Runnersclub Lieshout.
De totale opbrengst gaat naar de Stich-
ting ROPA-run.
De ROPA-run is een estafetteloop van
520 kilometer waarbij mensen in team-
verband, een sportieve prestatie leveren
om op die manier geld op te halen voor
mensen met kanker.
U kunt starten tussen 10.30 en 13.00 uur
vanaf het clubgebouw van de Runners-
club Lieshout, gelegen aan de Provinciale
weg 24 Lieshout, ( achter tennispark de
raam ); en / of in Aarle-Rixtel bij dorps-
café De Vrienden, Dorpsstraat 18-22. T.o.
de kerk.
Vanuit  Aarle-Rixtel kunt u op eigen
gelegenheid of in groepsverband deelne-
men aan deze prachtige fietstocht. In
groepsverband wordt er gestart om 10.45
uur.
Wij hopen weer velen van U te mogen
ontmoeten.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met Toon Vogels, 0492-382608 en/of Ben
Sibon 0492-381610.

Voetreflexmassage

Pure ontspanning en een weldaad voor
iedereen!
Lijkt het je heerlijk om je partner, familie
of vrienden te zien genieten van een
ontspannende voetreflexmassage? Maar
beheers je nog niet de goede massage-
technieken? Tijdens de cursus ‘Voet-
reflexmassage’ komt dit allemaal aan
bod. Voetreflexmassage heeft een
ontspannende werking en is daarom voor
iedereen toegankelijk.
Naast de onspannende uitwerking
is voetreflexmassage ook een natuurlijke
en zéér effectieve methode om lichame-
lijke en geestelijke ongemakken te
genezen en te voorkomen. Door de
reflexpunten die zich op en onder de
voeten bevinden kun je als “behandelaar”
invloed uitoefenen op de organen en
andere delen van je lichaam. Het hele
lichaam is terug te vinden in de voet.
Naast een stukje theorie over het lichaam
ga je vooral zelf actief aan de slag. Want
ook hier geldt: Oefening baart kunst!
Heb je zin gekregen om dit te leren?
Twijfel dan niet en geef je nu op voor de
cursus
Voetreflexmassage start op donderdag
6 september 2012 om 20:00 uur in
wijkgebouw Generaal Snijdersstraat te
Helmond. Deze basiscursus bestaat uit 7
bijeenkomsten van 2 uur en wordt
gegeven door een gediplomeerde
voetreflextherapeute. De kosten
bedragen 120,00 pp voor niet-abonnees
en voor abonnees € 90,00 pp.
Je kunt je opgeven bij De Zorgboog
Gezondheidsservice via telefoonnummer
0492- 504821 of via de website van De
Zorgboog www.zorgboog.nl. Je kunt ons
ook mailen:
cursussendiensten@zorgboog.nl



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 Dorpsstraat 82 5735 EG Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :

Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )

Pagina 36



Groeten uit
Aarle-Rixtel
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Computer cursus

Het is alweer augustus, het nieuwe
cursus seizoen staat voor de deur.
Straks starten we weer met een nieuwe
computercursus en hierin leert u hoe u
een brief moet maken een mooie
uitnodiging voor een feestje, maar ook e-
mailen en zoeken op internet.
In 2003 zijn we hiermee gestart en dus
kunnen al velen van u met de computer
omgaan.
Hoe is het met u?
Staat uw computer nog steeds werkloos
in de kamer en u durft hem niet aan te
raken.
Kom, trek uw stoute schoenen aan, geef
die computer een plaatsje waar u rustig
kunt werken en meldt u aan voor de
cursus die op woensdag 3 oktober 2012
van start gaat.
Negen personen in de voormiddag van
9.30 uur tot 12.00 uur en negen ’s-
avonds van 19.00 tot 21.30 uur in onze
nieuwe  computerkamer in het Multifunc-
tioneel Centrum    “De Dreef”  Duivenak-
ker 76  te Aarle-Rixtel
Als u nog geen computer hebt krijgt u er
kosteloos een in bruikleen tijdens de
duur van de cursus
Hiervoor hoeft u geen lid te zijn van de
KBO. Aanmelden op onderstaand tele-
foonnummer. Cor Verschuuren,
De Vinken 15, tel. 0492-382151.
.
Power Point
Wat is Power Point en wat kunt u daar-
mee?
Power Point is een programma dat op
bijna alle computers aanwezig is.
U kunt hiermee mooie presentaties
maken voor bv. een vergadering, een

spreekbeurt of een feest, met een mooi
gekleurde achtergrond en fleurige letters.
Maar ook een prachtige fotopresentatie
die u later met uw computer of een
projector kunt bekijken.
Op woensdagavond 29 augustus, 5 en 12
september willen wij u dat graag leren.
Hiervoor hoeft u geen lid te zijn van de
KBO.
Aanmelden op onderstaand telefoonnum-
mer.  Cor Verschuuren, De Vinken 15,
tel. 0492-382151.

Foto cursus
U wilde dit al zo lang, Uw foto’s op uw
computer zetten, ze nog wat mooier
maken en andere laten zien hoe mooi het
op uw vakantie was.
U wilde ook zo graag de foto’s doorsturen
naar vrienden, kinderen, kleinkinderen en
hun foto’s ontvangen.
U kunt het nu leren. De cursus start op 9
oktober 2012
Aanmelden op onderstaand telefoonnum-
mer. Cor Verschuuren, De Vinken 15, tel.
0492-382151.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Het openbaar vervoer is in ons dorp pet,
binnenkort wordt dat ‘n bietje rechtgezet.
De dorpsraden staken de koppen bij
elkaar,
en sneller dan verwacht,
komt het waarschijnlijk voor elkaar.
Er gaat een buurtbus lopen,
tussen de Laarbeekse dorpen
en het Elkerliek,
ziek of kwiek,
je mag allemaal opstappen.
Nu nog wat chauffeurs,
die vrijwillig willen rijden
en door het sociaal contact,
menigeen gaan verblijden.
Ik hoop dat het project slaagt,
nu men krijgt,
waar men al lang naar vraagt.
RD



Dorpscafé de Vrienden 

Dorpsstraat 18 

5735 ED Aarle-Rixtel 

Telefoon: 0623902810 

E-mail: info@dorpscafedevrienden.nl  

Internet: www.dorpscafedevrienden.nl  

 

 

 

Aarle-Rixtel Kermis 

 

Zaterdagavond 18 augustus 

Coverband DEXTER 

(www.dexternet.com) 

 

Zondagavond 

Losgaan met DJ Carlos TREVEZ!! 

Maandagavond 

Feesten met DJ WilQo 

Dinsdagavond 

Afsluitingsparty van de kermis! 
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De Meikever

De meikever.
De augustusmaand was in mijn jeugd op
de eerste plaats vakantiemaand en toen
had je altijd goed weer, tenminste in
mijn herinnering. Ik weet inmiddels dat
deze herinneringen niet allemaal meer zo
betrouwbaar zijn, maar dat terzijde. Wat
verder in mijn geheugen gegrift staat is
en dat is wel betrouwbaar. Het was in
augustus vliegeren wat de klok sloeg.
Zodra het koren was gemaaid en er een
beetje wind stond dan waren wij present.
Wel laarzen aan want een spurt door de
graanstoppels leverde al bebloede enkels
op. Hobby was soms ook een beetje
afzien, vooral als je vliegertouw weer
eens door je vingers liet glippen. De
littekens waren nog maanden zichtbaar.
Maar dat alles nam je voor lief als je
maar de grootste vlieger uit de hele buurt
had en deze ook nog uren op de hoogste
plek in het luchtruim bleef staan. Dan
was je het menneke. Het zijn herin-
neringen  maar ik zou er best nog eentje
kunnen bouwen. Wat  dunne latjes van
de timmerman, twee papieren zakken
van de boerenbond en nog een paar
rolletjes vliegertouw en natuurlijk behang-
selplak.   Ik moet mijn kleinzonen eens
enthousiast maken want als je eenmaal
aan verslingerd bent. Het is ook een keer
wat anders dan computerspelletjes. Een
compliment voor wilde bloemenzaaiers
want het staat er overal prachtig bij.
Laarweg, Oliemolen en Croij. Vooral bij
het hagelkruis. Daar is het  een vlinder-
en insectengeweld waar je uren naar kunt
kijken. Mijn vlinderstruik heeft weer de
volle aandacht van dagpauwoog,
atalanta, kleine vos, zandoogje en … tot
mijn grote genoegen.. de koningspage.
Het was maar kort maar ze zijn er weer.
Op den Heikant kon ik hem mooi op de

foto zetten want ze hebben tijd genoeg
als ze nectar verzamelen. Een compli-
ment voor verslaggever Paul Verhees van
de Eindhovense krant. Een mooi verslag
over de Aarlese haven en de brug. En het
grootste gelijk van de wereld van een
willekeurige passant. “ Ik kan  makkelijk
op de fiets naar Helmond, ik hoef niet
perse met de boot.” Die man mag van mij
een onderscheiding hebben. Ik denk dat
de nieuwe burgemeester van Helmond
het ook gelezen heeft. Mooi toch. Mijn
zomerse zoektocht naar Aarles nieuws
bracht mij bij Zonnetij. Nou Zonnetij, het
was meer Zonnestof. Wat een gepof.
Maar inmiddels ligt het er strak bij, nou
het gras nog. En het onkruid dan , wat
een weelderigheid. Werkelijk meters
hoog en al gerijpt, dus uitgezaaid voor de
nieuwe oogst. Werk houden is ook een
kunst,  maar wat klaar is ligt er prachtig
bij. Mooie rode rozen  en witte horten-
sia’s. Alleen de blauwe bloemen nog,
dan hadden we de nationale kleuren
bijeen. Resten alleen nog de schoon-
heidsfoutjes binnen, zo vernam ik in de
wandelgangen. Och, kleinigheden maar
wel ergernissen bij de betreffende
bewoners. Ik zeg er verder niets over, dan
kan altijd nog.   Maar het is toch vreemd
als je met je rolstoel niet over de
drempels in je eigen huis kunt en dat je
niet kunt zien wie er aan de deur staat
omdat het beeldscherm  net iets hoger
aan de muur is opgehangen en je dat
niet kunt melden aan je bezoek omdat de
telefoon op dezelfde hoogte hangt. Heel
vreemd, maar ik ga er verder niets over
zeggen want ik weet heel zeker dat deze
zaken binnenkort zijn opgelost. Anders
kan  ik er altijd nog iets over zeggen.

De meikever.

www.gemeenschapsblad.nl
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Jeugdprogramma ASV’33

Jeugdprogramma ASV’33, zaterdag 25 augustus 2012 (beker)
ASV’33 A1 – Bruheze A1 aanvang 15.00 uur
VOW B1 – ASV’33 B1 aanvang 14.30 uur, vertrek 13.30 uur
Mierlo Hout B4 – ASV’33 B2 aanvang 14.45 uur, vertrek 13.45 uur
ASV’33 MB1 – DSV MB1 aanvang 15.00 uur
RKPVV C1 – ASV’33 C1 aanvang 12.45 uur, vertrek 11.45 uur
ASV’33 C2 – Stiphout Vooruit C3G aanvang 13.00 uur
ASV’33 C3 – Boerdonk C1G aanvang 13.00 uur
VOW MC2 – ASV’33 MC1 aanvang 9.00 uur, vertrek 8.00 uur

Zwaluwen Beker Jeugdtoernooi
ASV’33 D1 naar SVSH aanvang 09:30 uur vertrek 08:30 uur
ASV’33 D2 naar Sparta’25 aanvang 09:30 uur vertrek 09:00 uur
ASV’33 D3 naar Sparta’25 aanvang 09:30 uur vertrek 09:00 uur
ASV’33 E1 bij ASV’33 aanvang 09:30 uur
ASV’33 E2 bij ASV’33 aanvang 09:30 uur
ASV’33 E3 bij Milheezer Boys aanvang 09:30 uur vertrek 09:00 uur
ASV’33 F1 naar SSE aanvang 09:30 uur vertrek 08:30 uur
ASV’33 F2 naar Keldonk aanvang 09:30 uur vertrek 09:00 uur
ASV’33 F3 bij ASV’33 aanvang 09:30 uur
ASV’33 F4 naar Mariahout aanvang 09:30 uur vertrek 08:45 uur

Jeugdprogramma ASV’33, woensdag 29 augustus 2012 (beker)
Lierop A1 – ASV’33 A1 aanvang 18.30 uur, vertrek 17.00 uur
ASV’33 B1 – Mariahout B1 aanvang 18.30 uur
ASV’33 B2 – Stiphout Vooruit B2 aanvang 18.30 uur
MVC MB1 – ASV’33 MB1 aanvang 18.30 uur, vertrek 17.30 uur

Jeugdprogramma ASV’33, zaterdag 1 september 2012 (beker)
Stiphout Vooruit A1 – ASV’33 A1 aanvang 15.45 uur, vertrek 14.15 uur
Sparta’25 B2 – ASV’33 B1 aanvang 14.30 uur, vertrek 13.30 uur
ASV’33 B2 – Mifano B2 aanvang 15.00 uur
Boekel Sport MB1 – ASV’33 MB1 aanvang 14.45 uur, vertrek 13.45 uur
ASV’33 C1 – ELI C1G aanvang 12.30 uur
ELI C2 – ASV’33 C2 aanvang 14.30 uur, vertrek 13.30 uur
Sparta’25 C4 – ASV’33 C2 aanvang 13.00 uur, vertrek 12.00 uur
ASV’33 MC1 – Schijndel MC2 aanvang 12.30 uur

Jeugdprogramma ASV’33, woensdag 5 september 2012 (beker)
Helmondia C2 – ASV’33 C1 aanvang 18.30 uur, vertrek 17.30 uur
ASV’33 C2 – Mierlo Hout C4 aanvang 18.30 uur
Boekel Sport C4 – ASV’33 C3 aanvang 18.30 uur, vertrek 17.30 uur
Sparta’25 MC1 – ASV’33 MC1 aanvang 18.30 uur, vertrek 17.30 uur

Dit programma is onder voorbehoud van wijzigingen dus kijk ook op het
mededelingenbord op sportpark de Hut en op onze site www.asv33.nl
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1 augustus Welpen op kamp
Evenals vorige jaren, zullen ook dit jaar de
welpen weer een week op kamp gaan.
Onder leiding van akela van Roy zullen
zij hun bivak opslaan in Middelbeers.
Zondag vertrekken de welpen om vrijdag
weer terug te keren. Vanzelfsprekend
zullen ook de ouders de jongens op
bezoekdag weer komen opzoeken, om te
zien hoe de jongens zich vermaken.

1 augustus Oude boerderij afgebrand
Binnen een kwartier is gisteren de, uit
omstreeks 1890 stammende boerderij
van de Wed. H. Verschuuren - van der
Putten op de Overbrug te Aarle-Rixtel,
volkomen uitgebrand. Ondanks de
heftigheid waarmee de vlammen om zich
heen grepen, nog gevoed door de
aanwezigheid van hooi op de boven de
woning gelegen hooizolder, kon van het
huisraad nog veel worden gered,
waaronder het tv toestel, de radio, kasten
en stoelen. De brand, vermoedelijk
ontstaan door kortsluiting, brak
omstreeks kwart voor tien gisteravond uit.

2 augustus Installatie welpenleidsters
De staf van de Tarcisius horde is gisteren
officieel uitgebreid met twee nieuwe
leidster, nl. Awl Raaymakers uit Aarle-
Rixtel en Awl G. v.d. Kam uit Lieshout.
Akela F. v. Roy deed de opening, waarna
de installatie plaatsvond door de
commissaresse voor welpen mej. B.
Jongen, met assistentie van pastoor van
de Reek.

4 augustus Aanrijding
Toen gistermorgen, omstreeks 9 uur, de
67 jarige tuinman G. v. d. Severijnen,
vanaf de uitrit van de villa, in de richting
Helmond wilde fietsen, naderde vanuit de
richting Aarle-Rixtel met grote snelheid
een personenauto, bestuurd door de heer
v. K. uit Helmond. Ondanks krachtig rem-
men kon de automobilist een aanrijding

niet meer voorkomen. G. bekwam een
flinke hoofdwond, terwijl zijn rijwiel werd
vernield. Ook de auto liep schade op.

4 augustus Motor botst tegen auto
Nabij het kruisbeeld aan de Aarle-
Rixtelseweg reed gisteravond omstreeks
zeven uur een motorrijder tegen een
stilstaande auto. Ter plaatse reden
enkele meisjes, die linksaf wilden slaan.
Door krachtig remmen raakte de motor-
rijder de macht over zijn stuur kwijt,
waardoor hij tegen de auto van de heer
F.R. uit Beek en Donk reed. Motor en
auto werden licht beschadigd.

6 augustus Restauraties
De oude Aarle-Rixtelse kapel, toegewijd
aan Onze Lieve Vrouw, zetel der Wijs-
heid, moet dringend worden gerestau-
reerd. Thans is besloten om zeer
binnenkort met de voornaamste herstel
werkzaamheden aan te vangen en dan
geleidelijk aan over te gaan tot een
algemene restauratie van de mooie
kapel. Ook in de Aarle-Rixtelse parochie-
kerk moet gewerkt worden. Het eerst
staat op het programma de vernieuwing
van de verlichting. Vervolgens zal ook de
centrale verwarming vernieuwd moeten
worden, want het is zo goed als zeker,
dat de oude verwarming afgekeurd gaat
worden.

7 augustus Stamboekkeuring
Op de gisteren hier gehouden stamboek-
keuring, verricht door inspecteur H.
Gooskens uit St. Oedenrode, werden de
volgende dieren ingeschreven. Ria4 van
W. Aarts; Treesje2 van Wed. Smulders;
Anna4 van E. v. Stiphout; Anna8 van E. v.
Stiphout; Tonny12 van Gebrs. V.
Stiphout; Sjaantje van M. v. Rixtel;
Lecta3 van M. Benders; Thea5 van A.
Renders; Tonny5 van A. v.d. Heuvel;
Johanna7 van M. Verbakel; Sjaantje3 van
M. v.d. Heuvel; Diana3 van P. v. Bommel;
Truda6 van J. v. Dommelen en Wilma2
van H. Michels.






