10 juni 2013
NR 11

S
G
A

10 juni 2013
NR 11

tichting
emeenschapsblad
arle-Rixtel

Jaargang

www.gemeenschapsblad.nl
STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,
Cisca Verschuuren - Nooijen,
Maria Hagelaar - van Griensven
Ad Loos,
Theo Schepers,

Huisartsen:
Huisartsenpost Elkerliek:
Tandartsen:

Oplage

Apotheek:
Ziekenhuis:

C. Martin en P. Kolkman
P. Colen
Laarhoeve
Elkerliekziekenhuis Helmond

Spreekuur pastorie:

zie kerkberichten Heindertweg 1

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven
Past. vd Heuvelstraat 15
Tel 0492 - 383293
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
Verschijningsdata:

2500

Lieshoutseweg 26
Molenstraat 70H
Past. vd Heuvelstraat 15
Kerkstraat 39.
Lijsterstraat 7.

T. Engels en F. Titulaer

43

382067
382100
383293
382034
381733

381253
0900 8861
381790
382727
386000
595555
381215

Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina: € 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen
van advertentie e.d. zullen worden
doorberekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048
De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

24-6 / 12-8 / 26-8 / 9-9 / 23-9 / 7-10 / 21-10
Pagina 3

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:

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

www.vanrooydasmooi.nl

MELL

de scootmobiel winkel is verhuisd naar : Torenakkerweg 8a te Aarle Rixtel
MELL , het adres voor
* Scootmobiel
* Rolstoel
* Rollator
* het HUREN van een scootmobiel of rolstoel
Ook voor onderhoud en reparatie kunt U bij ons terecht.
Laat voor het mooie weer begint , Uw scootmobiel door ons nakijken.
MELL Telefoonnummer 0492-599930 mobiel 0613188117
www.mell.nl

www.twanvanhout.nl
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Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
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, Churchillaan 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.
Kouwenberg 13 Aarle-Rixtel. 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
LEVgroep Leven en Verbinden:
Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
mail: info@levgroep.nl www.levgroep.nl www.facebook.com/LEVgroep
In de weekeinden bereikbaar vat tel: 040-2530350
SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra,
tel. 0492 - 572000 website www.savant-zorg.nl.
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 MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr 13.30-17.00u.
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
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 Tel: 06 30640121

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 15 juni t/m vrijdag 21 juni
Zaterdag 15 juni
10.00 uur Kerk – 50 jarig Huwelijksjubileum
Louis en Jacqueline Barten – Schakenraad, Dorpsstraat 63.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Ben Loomans
Frans Vogels
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Hans van den Heuvel
Thieu Driessen
(vaderdag)
Tot welzijn van onze parochie
Zondag 16 juni - 11e Zondag door het jaar – Vaderdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Gezinsviering
Piet van der Heijden
Bernard van den Elsen
Adriaan Loomans
(vaderdag)
Karel de Jong
Jan Hendrix
Bertus Verbakel en Astrid
Sjef Heesakkers
(3e sterfdag)
Pierre Stals
Bijzondere intentie
(fam. v. Boh.)
Voor alle vaders van onze parochie
12.00 uur Kapel – Doopviering
Elina van Rixtel, Dijkmanstraat 10
Woensdag 19 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 22 juni t/m vrijdag 28 juni
Zaterdag 22 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel(verj. Mam)
Overleden ouders Schrama - Jacobs
Tot welzijn van de parochie
Zondag 23 juni–12e Zondag door het jaar
9.00 uur Kerk- Peuter-en kleuterviering
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders J. Jansen – Bens en dochter Antonette
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Clasien van Duppen – Heijl
Jan en Marc van Stiphout
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15.00 uur

Kapel – Doopviering
Sven van Diepen, Clovishof 8
Woensdag 26 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Harrie Swinkels, Dorpsstraat 33, 91 jaar.
Doopvieringen
De datums voor de eerstvolgende doopvoorbereidingsavond en de gemeenschappelijke doopviering zijn nog niet bekend. Voor deze avond en voor de doop
van uw kindje kunt u zich altijd opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie: tel.
381215.
Spreekuren Pastorie
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.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u
vanaf 1 juni terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492- 461216
Pastoor Verbraeken is van 15 t/m 22 juni niet bereikbaar i.v.m. zijn vakantie.
Misintenties in de maanden juli en augustus
Wilt u Misintenties opgeven, of wilt u afspraken maken voor huwelijken, jubilea, enz.
die in de vakantieperiode vallen, doe dat dan svp tijdig. Misintenties die U in het
gemeenschapsblad (boekje 12) van 24 juni geplaatst wil hebben (7 weken),
moeten zeker vóór dinsdag 18 juni bij ons binnen zijn.
Misintenties die na de inleverdatum van boekje 12 bij ons ingediend worden komen pas
in boekje 13 te staan dat op 12 augustus verschijnt.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zondagen
in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het Duits.
Allen hartelijk welkom! Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl telefoon: 0492-461324
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Gezinsviering ‘samen kerk zijn’
Bouw jij ook mee aan een huis waar je vriendschap vindt?
Er is plaats voor elk steentje, dus voor elke vriend.
Jong of oud, klein of groot, we heten je van harte welkom bij
de gezinsviering in onze parochiekerk op:
zondag 16 juni, om 10.00
Deze gezinsviering is tevens de naviering voor de
communicanten. Na afloop is er de gelegenheid foto’s na te
bestellen.

’t Zonnebenkske
gaat van start !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Om het binnenplein van plan Zonnetij te
verfraaien hebben wij met enkele
personen het plan opgepakt om hiervoor
een Social Sofa te gaan maken.
Nu vraagt u zich vast af wat een Social
Sofa is: Dit is een duurzame betonnen
bank die in vaste vorm wordt aangeleverd
en die naar eigen ontwerp, passend bij
de omgeving, bekleed wordt met mozaïksteentjes. Hij ziet eruit als een long-chair
met 1 leuning zodat mensen eerder
aanschuiven.
Het doel van het maken van een Social
Sofa is om de sociale contacten, wat
vooral in een nieuw project belangrijk is,
te stimuleren. Mensen die niet kunnen of
willen meewerken aan het mozaïken zijn
tijdens onze werkzaamheden ook
welkom om even een kijkje te komen
nemen of een kopje koffie te komen
drinken, maar misschien raakt u zo
enthousiast dat u ook graag een keertje
mee wilt plakken.
We gaan op 10 juni met het project
beginnen.
Als het spandoek aan het hekje hangt is
er iemand van ons clubje aanwezig!!!!!
Voor de werkzaamheden mogen we

gebruik maken van een leeg lokaal van
basisschool De Heindert, lokatie aan het
eind van de speelplaats aan de Heindertweg, waar de spullen ook opgeslagen
kunnen worden en je niet afhankelijk bent
van de weersomstandigheden.
Wij hopen over ongeveer 4 maanden met
de bank klaar te zijn, zodat we deze
feestelijk in gebruik kunnen gaan nemen
en het binnenplein bij Zonnetij er
kleurrijk uit gaat zien.
Anne v.d. Ven
Fien van Berlo
Ria Bekkers

Jeu de boulesclub
“Dû Tie Ut”
Jeu de Boulesclub “Dû Tie
Ut”Aarle-Rixtel.
Bij jeu de boulesclub Dû Tie Ut uit AarleRixtel is er voor iedereen de mogelijkheid
om iedere zondag vrij te komen boulen
van 10.00 tot 12.00 uur.
Onze banen zijn gelegen aan het
Heuvelplein.
Spelmateriaal aanwezig en gratis kopje
koffie!!!!!

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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Harmonie De Goede Hoop
Zomerconcert
Harmonie De Goede Hoop sluit dinsdag
25 juni a.s. het seizoen muzikaal af en
luidt de vakantieperiode in met een populair zomerconcert. Het wordt gehouden
naast het terras van café De Vrienden en
begint om 19.00 uur. Tijdens het concert
zal de Dorpsstraat vanaf de Heindertweg
tot de Kerkstraat afgesloten zijn, zodat u
rustig en ontspannen kunt genieten van
een gevarieerd programma, gespeeld
door de verschillende orkesten van de
harmonie. Het concert zal in het teken
staan van Spaanse en Zuid-Amerikaanse
muziek. Medewerking aan het concert zal
worden verleend door accordeonsextet
Accordeana. Het harmonieorkest zal het
sextet bij enkele stukken begeleiden,

waaronder het bekende Adios Nonino. Na
het concert zal het accordeonensemble
de avond muzikaal afsluiten met
voornamelijk Argentijnse muziek. Zoals
elk jaar hopen we ook deze keer weer
dat de weergoden ons gunstig gestemd
zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan zal het
concert gehouden worden in De
Couwenbergh.

Opbrengst Anjeractie
De collecte voor het Anjerfonds in de
eerste week van juni heeft € 1390,49
opgeleverd.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds dankt
alle gulle gevers en de collectanten van
harmonie De Goede Hoop.

AFSCHEIDSRECEPTIE BASISSCHOOL BRUKELUM
Aan het einde van dit schooljaar stopt een aantal leerkrachten met hun
werkzaamheden op basisschool Brukelum.
Joost Martens, Cor Aarts, Odette van den Brand en Mieke van
Bokhoven
slaan elk een nieuwe weg in.
Brukelum laat deze onderwijskanjers uiteraard niet met stille trom vertrekken.
Zij zijn, met zoveel onderwijservaring, niet alleen op school maar ook binnen
Aarle-Rixtel een begrip geworden. Allemaal hebben ze een steentje
bijgedragen aan de ontwikkeling van menig Aarle-Rixtelnaar.
Wij nodigen daarom ouders, (oud)leerlingen, bekenden en andere
belangstellenden van harte uit op de afscheidsreceptie, donderdag 27 juni van
16.00 – 17.30 uur op
basisschool Brukelum
Broekelingstraat 2
Graag tot ziens,
team Brukelum
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Onze Lieve Vrouwe Gilde
Aarle-Rixtel
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haalbare en verdiend door alle
gildebroeders. Onze patroonheilige
(Maria) heeft in de meimaand goed voor
haar gilde gezorgd.

Lowman
reggae festival

Ereprijs Gildefeest
Boekel
mee naar Aarle-Rixtel.
Op zondag 26 mei werd een groots
gildefeest georganiseerd door het Sint
Agathagilde in Boekel voor de gilden uit
kring Peelland. Het was een koude
winderige zondag die gelukkig droog
verlopen is. Het feest werd geopend met
een mooie optocht waarbij ondanks de
kou het publiek talrijk aanwezig was. Het
moet een mooi gezicht zijn geweest in
Boekel waar sinds mensenheugenis
geen gildefeest was gehouden. Na de
massale opmars en de officiële opening
werd er volop strijd geleverd bij de diverse
onderdelen zoals schieten, trommen en
vendelen. Ook een prachtige tentoonstelling opgesteld door alle gilden was
onderdeel in de strijd. Om 19:00 uur
werden de prijswinnaars bekend gemaakt. Bij het trommen werd Coen van
Noordwijk 2e in de klasse C en bij het
vendelen haalde Coen de 3e prijs in de
klasse A. In de Vaandelklasse bleek Jos
van den Heuvel de sterkste en bij het
groeps-vendelen haalde de Blauwe Schut
de 1e prijs. Maar de klap op de vuurpijl
was toch wel de ereprijs, het hoogst

Aarle-Rixtel – Voor de reggaeliefhebbers
is het zondag 23 juni goed toeven bij het
OJA aan de Schoolstraat te Aarle-Rixtel.
Daar vindt vanaf 14.00 uur ‘Lowman’
plaats, het eerste reggae en ska festival
in Laarbeek.
Omdat er in dit multiculturele genre
weinig te beleven valt in de omgeving,
hebben enkele lokale reggaeliefhebbers
de koppen bij elkaar gestoken. In
samenwerking met het OJA wordt nu
hard gewerkt aan de voorbereidingen van
dit festival.
‘Lowman’ wordt geopend door de
Belgische reggaezanger Dr.Rocksteady.
Hij laat zich begeleiden door een muziekband. Als tweede zal Consciousness het
podium betreden. Consciousness is een
heerlijke en één van de betere reggaebands die Nederland rijk is. De
bandleden zijn voornamelijk afkomstig uit
Helmond en omgeving en weten het
publiek altijd aan het dansen te krijgen
met een traditionele mix van roots en
reggae. Het festival wordt afgesloten met
Skalala. Deze zeer dynamische skaband speelt ska-klassiekers en andere
bekende nummers op die herkenbare,
ritmische ska-manier met blazers.
Tussen en na de livesets wordt de
muziek verzorgd door diverse regionale
reggae DJ’s (tot 20.00 uur buiten, na
20.00 uur binnen). Om het festivalgevoel
te versterken, worden diverse kraampjes
geplaatst. Zo kun je Jamaicaans en
Surinaams eten en zijn er enkele
bezigheden voor kinderen.
De voorverkoop is inmiddels gestart.
Kaarten zijn te koop in Aarle-Rixtel bij het
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OJA, café De Vrienden en snoeperij
Jantje aan de Kerkstraat, in Helmond bij
Muziekcafé en Lokaal 42. De entreeprijs
bedraagt €5,- in de voorverkoop. Op de
dag zelf betaal je €7,-. Kinderen tot en
met 15 jaar hebben gratis toegang. Wil
je verzekerd zijn van een gezellige relaxte
en hopelijk zonnige reggaemiddag, koop
dan een ticket in de voorverkoop. Het
aantal is beperkt. Voor meer informatie
mail naar festival.lowman@gmail.com.
Tot ziens bij ‘Lowman’.

Het ouderenwerk
van Vierbinden vertelt…….
ViERBINDEN werkt sinds 2012 met
Dorpsondersteuners in alle kernen.
Daarnaast werken wij met een aantal
specialisten. Wat kan ViERBINDEN voor
de kernen, voor burgers betekenen? In
een reeks van artikelen met praktijkvoorbeelden zullen wij hierover verhalen.
Een bericht van onze ouderenwerkers!!
Het ouderenwerk van Vierbinden is
eigenlijk een heel apart verhaal. Het
bestaat al jaren en is in iedere kern van
Laarbeek hoogstwaarschijnlijk bekend.
Wie van de ouderen weet nl. niet dat er
wekelijks maaltijden thuis bezorgd
worden, kent niet de eetpunten in de
diverse kernen, de Sociale Alarmering
waar ouderen een toestel krijgen met
drukknop waarbij ze zich veiliger voelen of
de Activerend Huisbezoeken die iedere
Laarbeekse man of vrouw boven de 75
jaar iedere twee jaar krijgt!!
Al jaren krijgt Vierbinden (voorheen Stichting Welzijn Ouderen) middelen van de
gemeente Laarbeek om speciaal voor
ouderen een aantal zaken aan te bieden
die het hen makkelijker maken om in hun
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eigen omgeving zo “goed” te kunnen
leven. Vierbinden gebruikt de middelen
van de gemeente om een vrijwilligersnetwerk van ongeveer 200 Laarbeekse
mensen in stand te houden en uit te
breiden om dit voor elkaar te krijgen.
Voor de wat oudere senioren doen we dat
via bovengenoemde zaken als maaltijdbezorging thuis, realisatie van Eetpunten
in alle kernen, Sociale Alarmering,
Activerend Huisbezoek, de Vrijwillige
Hulpdienst, Slimme Zorg en het o.a.
aanbieden van Woonverbeteradviezen.
De jongere senior bieden wij, in perfecte
samenwerking met Seniorenraad en de
KBO’s, educatieve zaken als verkeersvoorlichting (fiets en auto), de jaarlijkse
filmcyclus, de zomeractiviteiten en
diverse cursussen als koken voor mannen
en luisteren naar klassieke muziek.
Samen met het vrijwilligersnetwerk
worden steeds nieuwe gewenst producten ontwikkeld en op maat aangeboden.
Belangrijk is dat we natuurlijk blij zijn met
bovenstaand aanbod en de goede
samenwerking die we hierbij hebben met
gemeente, zorginstellingen en alle
partijen betrokken bij het werk voor
ouderen. Veel belangrijker is dat wij als
welzijninstelling een schakel zijn om
ouderen van alle leeftijden elkaar te laten
ontmoeten. Doordat zij elkaar ontmoeten
kunnen zij zichzelf en elkaar van dienst
zijn. Ons vrijwilligersnetwerk bestaat nl.
voor het grootste deel uit ouderen die erg
veel voor elkaar over hebben. Ouderen die
capaciteiten hebben om op te komen
voor de doelgroep maar ook ouderen die
de handen uit de mouwen willen steken
om concreet iemand vooruit te willen
helpen.
Voor een totaal aanbod van activiteiten
kunt u terecht op
www.vierbinden.nl,ouderenwerk.
Henrie Bouwmans
hbouwmans@vierbinden.nl 0492-328803

www.autoschadeverbakel.nl
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Nieuws van het

Paramedisch Centrum Laarbeek
Als bewegen pijn doet…
Bewegen is goed voor de gezondheid,
mensen die voldoende sporten en bewegen zijn minder vaak ziek. Daarnaast
hebben zij minder last van psychische
klachten, blijven gemakkelijker op een
gezond gewicht, hebben minder kans op
hart- en vaatziekten, diabetes (suikerziekte), verschillende vormen van kanker
en kunnen zij op latere leeftijd langer
zelfstandig blijven wonen.
Er raken in Nederland jaarlijks 3,7 miljoen sporters geblesseerd. Tijdens het
sporten wordt veel verlangd van de spieren en gewrichten. Dit komt door de snelheid, kracht en herhalende bewegingen
die gemaakt worden. Contactsport maakt
de kans op blessures zelfs vele malen
groter. Gelukkig zijn er binnen het
Paramedisch Centrum Laarbeek diverse
disciplines gespecialiseerd in het
behandelen van blessures, zoals de
(Sport)Fysiotherapeut, de Podotherapeut
en de Sportmasseur. Samen met u bepalen zij de meest effectieve behandeling
van de klacht en geven u advies om het
terugkeren van de klacht te voorkomen.
Om een sporter goed te kunnen begeleiden, is kennis van de sport erg
belangrijk. Iedere sport kent zijn eigen
bewegingen, schoeisel, attributen, ondergrond en regels. De verschillende disciplines van het Paramedisch Centrum
Laarbeek kennen de risico’s en belastingen van allerlei takken van sport en
stemmen de begeleiding af op de
individuele situatie. Vaak blijkt uit een
goed intakegesprek en een grondige
lichaamsinspectie dat de oorzaak nog
weleens in een andere hoek gezocht
moet worden dan aanvankelijk wordt
gedacht. Zo is het verzwikken van de
enkel meestal geen toevallige misstap,
maar ligt de oorzaak in te zwak
ontwikkelde spieren/banden, onvoldoende
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warming-up/specifieke training of een
verkeerde voetstand. Het is dan ook
belangrijk om de gehele bewegingsketen
(lichaamsstand en interactie van spieren/
gewrichten onderling) te beoordelen,
evenals de medische geschiedenis van de
cliënt en de sportspecifieke situatie
waarbij de klacht is ontstaan. Alleen op
deze wijze kan een goed beeld worden
verkregen van de oorzaak en een
effectieve behandeling worden gegeven.
De behandeling kan daarbij bestaan uit
het middels sportspecifieke training/
oefeningen, herstellen van de aangedane
spieren/gewrichtsbanden, het masseren
of tapen van spieren/gewrichtsbanden tot
het aanmeten van sportinlays, het geven
van schoenadviezen en -aanpassingen,
siliconen ortheses en protheses voor de
tenen, het analyseren van het (hard)looppatroon en het geven van blessurepreventie adviezen. Indien nodig wordt
verder nog samengewerkt met de huisarts of sportarts. Bij voorkeur worden
klachten zo vroeg mogelijk in kaart gebracht, liefst bij de eerste vroegsymptomen. Want hoe eerder wordt gekeken en
ingegrepen, hoe gemakkelijker er herstel
kan plaatsvinden. Schroom dus niet om
advies te vragen, ook al vergaat u nog
niet van de pijn. Ongemak na het
sporten, buiten de gebruikelijke spierpijn
van enkele dagen, vraagt in de meeste
gevallen om begeleiding. Voor meer
informatie, telefonisch advies of het
maken van een afspraak kunt u ons
bereiken op diverse telefoonnummers.
Het algemene nummer van de balie van
het Paramedisch Centrum Laarbeek in
Aarle-Rixtel is 0492-382120, dit nummer
wordt doorgaans gebeld door cliënten die
een afspraak willen maken bij de
Fysiotherapeut, maar kan ook gebruikt
worden voor telefonisch advies bij twijfel
over de best te benaderen discipline. De
Podotherapeut is bereikbaar op telefoonnummer0492-465647 en de Sportmasseur op telefoonnummer 06-26891572.

DAR

Theo de Jong
Uw adviseur voor Laarbeek
Kantoor Veedrift Veedrift 1-A
5708 HS Helmond
Tel (0492) 754010
info@hgassurantienbrabant.nl
www.hgassurantienbrabant.nl

Privé
Bosscheweg 104
5735 GX Aarle-Rixtel
06 - 20444601
t.jong184@upcmail.nl
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Langer thuis wonen, eigen regie
houden? Zorgzuster helpt!
Wanneer u thuiszorg nodig heeft, staat
Zorgzuster met haar zorgverleners voor u
klaar. Zorgzuster brengt u op een
persoonlijke manier in contact met
zelfstandige zorgverleners, zodat u zo
lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.
Dat betekent dat klanten met een
zorgvraag eerst door Zorgzuster thuis
bezocht worden. Zorgzuster zoekt altijd
een zorgverlener die het beste bij u past.
Het gaat om de optimale match tussen
uw persoonlijke wensen, uw situatie en
zorgvraag en de zorgverlener. Daarbij
behoudt u als zorgvrager de regie.
Cliënten kunnen bij Zorgzuster zelf hun
vaste zorgverlener(s) kiezen door middel
van een kennismakingsgesprek. Dit leidt
tot een tevreden zorgvrager en een fijne
werkplek voor de zorgverlener.
Zelfstandige zorgverleners
Voor deze vernieuwende vorm van thuiszorg maakt Zorgzuster, gebruik van
gekwalificeerde zorgverleners die hun
eigen onderneming hebben. Zij kunnen
de zorg geven die zij nodig achten en
hebben geen last meer van afstandelijk
management, bureaucratie en tijdsdruk.
Zij blijven eigen baas over hun dienstverlening en bepalen zelf hun werktijden.
Zorgzuster kijkt niet alleen naar de zorgbehoefte; persoonlijke aandacht voor de
cliënt is even belangrijk als de zorg zelf.
Persoonlijke intermediair
“Wij zijn de verbindende schakel tussen
de zorgvrager en de zorgverlener en hét
aanspreekpunt voor beide partijen.
Persoonlijk contact is de basis van
goede zorg” legt Irene Meulendijks uit,
manager bij Zorgzuster locatie Helmond.
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“Wij bieden een breed scala aan zorgdiensten op het gebied van verzorging,
verpleging, huishoudelijke hulp en begeleiding. Wat uw vraag ook is, wij hebben
een passend antwoord. Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en
thuishulpen staan voor u klaar, van
enkele uren tot nacht- of 24 uurszorg.”
“De zelfstandige zorgverleners worden
streng door Zorgzuster geselecteerd.”
vervolgt Irene. “Wij kennen de zorgverleners persoonlijk en kunnen de best
passende persoon bieden. Het spreekt
vanzelf dat we alleen samenwerken met
gediplomeerde, gemotiveerde en ervaren
zorgverleners in de eigen regio. De
kwaliteit van zorg wordt steeds door ons
bewaakt.”
Zorgzuster is een innovatieve dochteronderneming van de Zorgboog. Dat staat
garant voor kwaliteit van zorg. Omdat
Zorgzuster wel een zelfstandig bedrijf is,
kunnen we beter inspelen op de vragen
van PGB-houders en particuliere klanten.
“Zie ons als de zorgpartner die u de regie
geeft, daar is behoefte aan.” sluit Irene af.

Afvalwijzer
Woensdag 12 juni
Restafval buitengebied Laarbeek
Vrijdag 14 juni
Restafval en GFT binnengebied Laarbeek
Oud papier binnengebied en buitengebied
Aarle-Rixtel
Vanaf 7.30 uur wordt er afval opgehaald.
Meer informatie over afval en
afvalverwijdering vindt u op de
afvalkalender in de gemeentegids. Heeft u
een melding over niet opgehaald huisvuil,
dan kunt u uw melding doorgeven aan
het Milieu Informatie Centrum. Het MIC is
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
bereikbaar op het gratis telefoonnummer
0800 0230 344.
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
Outlook.com
Hier wilt u beslist meer over weten.
Outlook het vertrouwde e-mail programma, dat hoorde bij Microsoft office, zit
vanaf Windows 8 niet meer in het Thuis
en Studenten pakket. U kunt dit wel
vinden in het professioneel pakket.
Ook kunt u het voor ± € 140,- kopen, of
gratis downloaden
Outlook is veranderd, moderner geworden
en gekoppeld aan Facebook tevens hebt
u gratis 7 GB opslag.
Op 24 juni kunt u alles te weten komen
over Outlook, kom naar onze voorlichtingsavond in “De Dreef “.
Op uw consumptie na is de avond geheel
gratis en begint om 20.00 uur. Een avond
voor iedereen.
KBO/PTCC

Extra avondopenstelling
gemeentehuis
Op maandag 17 en 24 juni is er een extra
avondopenstelling voor burgerzaken en
bouwzaken van 18.00 tot 19.30 uur. U
kunt uw afspraak via de website
www.laarbeek.nl inplannen op deze data.

Laarbeek actief met Yazula
LAARBEEK - De gemeente Laarbeek
gebruikt vanaf 6 juni de nieuwe app
Yazula om informatie bij u te brengen.
Donderdagochtend heeft wethouder
Vereijken het eerste bericht geplaatst via
de app Yazula. Dit bericht was een
cadeaubericht. Dit houdt in dat de eerste
vijftig personen die de app Yazula openen
een bericht met een unieke code krijgen.
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Met die code kunnen zij een Watermaandtas met inhoud afhalen in het
gemeentehuis Laarbeek.
Yazula is een gratis applicatie voor
smartphones en tablets waarbij de
gebruiker gebiedsgerichte informatie
ontvangt rondom de plaats waar hij zich
bevindt. U kunt u als gebruiker bovendien
zelf bepalen van wie u allemaal berichten
wil ontvangen; van de gemeente, politie,
amber alert,
of van energiemaatschappijen, de winkeliersverenigingen of
het pannenkoekenhuis die actief zijn op
Yazula. De gemeente zal bijvoorbeeld ook
wegwerkzaamheden of activiteiten gaan
melden die specifiek voor Laarbeek, een
van de kernen of zelfs voor een wijk van
belang zijn.

Dorine van Horrik Gezond van lichaam en geest
volgens de oude Chinese filosofie
Organiseert de komende maand nog 2
interessante avonden:
Woensdag 19 juni “Qi Gong – leren
werken vanuit uw innerlijke kracht”
In deze workshop krijgt u een korte uitleg
over Qi Gong en wat het voor u kan
betekenen. Vervolgens gaan we een
aantal Qi Gong oefeningen doen.
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Dorpsstraat 17, Aarle-Rixtel
Dinsdag 25 juni “Hoe u met Chinese
Geneeswijze voor uw eigen gezondheid
en welzijn kunt zorgen”
In deze lezing komen de basisbeginselen
van de Chinese Geneeswijze aan bod en
hoe deze op verschillende vlakken
toegepast kunnen worden.
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Bosscheweg 57, Aarle-Rixtel
Beide avonden zijn gratis toegankelijk. U
dient zich wel vooraf aan te melden via email: dorine@horrik.nl of tel. 0623180081.

ReportAd:

Rondrit met Wim Daniëls in de
bus door Aarle-Rixtel.
Op woensdag 29 mei 2013 waren we
door Wim Daniëls uitgenodigd om samen
met hem een rondrit door Aarle-Rixtel te
maken. De NTR maakte opnames voor
een portret van Wim Daniëls. Als
regisseuse is Jacomien Kodde, cameraman is Wolter. Hij is veelvuldig in oorlogsgebieden geweest. Cor is de geluidsman.
In de maand juli wordt het uitgezonden
via Nederland 2. Wim had aan het
bestuur van de Zonnebloem gevraagd of
wij voor een halve bus gasten konden
leveren, om samen met hem een rondrit
door Aarle-Rixtel te maken. We vroegen
onze gasten of zij met hem de rondrit
wilden maken. Ze moesten wel zelfstandig in de bus kunnen komen. Het was
regenachtig deze morgen. Dat viel
enigszins tegen, maar de sfeer was
prima. We kregen allemaal een lotje van
Wim, want hij had diverse verrassingen
voor ons. We vertrokken via de Phaffstraat naar het Heuvelplein, waar we bij
museum ’t Pumpke stopte. Henk van
Beek en Wiesje de Jong stapte in. Zij
zongen het lied over Het Pumpke.
Jacomien, de regisseuse, vroeg om
enkele coupletten opnieuw te zingen, zij
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konden daardoor vanuit een andere hoek
filmen. We trokken nadien door de
Dorpsstraat naar de Lieshoutseweg, we
stopte net voorbij de huisartsen, waar
Ray Biemans instapte. Wim haalde oude
herinneringen op en nodigde Ray om in
de bus te komen. Ray verontschuldigde
zich dat hij maar weinig tijd had. Hij
vertelde dat hij hoofdzakelijk optrad voor
ouderen, bij instellingen, Zonnebloemafdelingen. Maar ook cursussen geeft.
Het doel van de cursus is meer vrijheid in
je werk en je persoonlijk leven te creëren.
Je verlegt grenzen en ontdekt nieuwe
kanten in jezelf. Als clown is het
belangrijk dat je kunt spelen wie je bent,
en van daaruit contact maakt. Doel is
ook je zintuiglijke waarneming en je
intuïtie te verfijnen, zodat je als clown in
de zorg goed aan kunt sluiten. Ray
vertrok richting Geldrop om op te treden.
We reden verder richting Broos Biemans
op Croy. Daar aangekomen kwam Broos
zelf de bus in. Broos vertelde hoe hij op
Croy terecht is gekomen en bood het
gezelschap een kist met appels en
aardbeien aan. De aardbeien smaakte
verrukkelijk. Wim maakte gebruik van
woordspelingen, de appels van Broos zijn
lekker tot op de kroos. De filmploeg

Bericht van:
maakte diverse opnames en we reden
verder richting onze groentekweker
tuinderij Croy. De filmploeg maakte van
deze rit mooie opnames. Ze stonden in
het landschap de bus te filmen. Bij
Tuinderij Croy, waar alleen biologische
groenten worden gekweekt, kwam
Wouter van Mil ons uitleg geven. Hij
verbouwd op ongeveer 2 hectaren zijn
biologische groenten. We kregen van
hem een kistje biologische groenten
aangeboden. Deze werd als prijs aan de
loterij toegevoegd. In het wekelijks
geleverd
groentepakket
zit
een
samenstelling van groenten van het
seizoen, zo veel mogelijk geteeld op de
eigen tuinderij. De groenten worden
geteeld op biologische wijze en met
respect voor de aarde en de natuur. Het
pakket is goed gevuld, gevarieerd, en de
groenten zijn rijk van smaak. Daarna
reden we verder via de Overbrug naar de
Aarle-Rixtelseweg. Jaren geleden allemaal Aarles grondgebied. En als je over
deze weg terug rijd naar Aarle-Rixtel, is
Helmond vergeten om het bordje “Einde
Helmond” te plaatsen. Zouden ze de rest
van ons grondgebied willen hebben? In de
Dorpsstraat aangekomen werd er gestopt
bij bakkerij Van Brug, die vorig jaar werd
onderscheiden bij het honderd jarig
bestaan met de titel “Hofleverancier”.
Edward en Marie-José van Brug kwamen
de bus in met een doos vol met
appelflappen en een circulaire over 100
jaar bakkerij Van Brug. Zoveel flappen,
dat zelfs in de middag de bewoners van
Zonnetij er ook van konden genieten. De
filmploeg filmde de tocht door de Dorpsstraat, waardoor we diverse keren
omdraaide met de bus. Aangekomen bij
Zonnetij konden we terug zien op een
gezellige tour door Aarle-Rixtel. Wim
dankte de gasten, de gasten waren heel
tevree en hebben genoten van de
amusante tour door Aarle-Rixtel. Wim
heeft onderweg alle wetenswaardigheden
uit zijn verleden opgehaald. Bijgestuurd
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door diverse opmerkingen van de
aanwezigen. Onze oudste gast was 96
jaar. Wim zelf was met 58 jaar de
jongste in de bus. Het geheugen van de
ouderen was nog bijzonder goed. Ze
wisten haarfijn te vertellen wie, waar had
gewoond. We keken terug op een
geslaagde ochtend. We kijken nu al uit
naar de uitzending op Nederland 2 in juli
2013. We wensen de regisseuse
Jacomien Kodde succes met de
productie van een portret van Wim
Daniëls. Mogelijk dat u in de volgende
uitgave van het Gemeenschapsblad de
juiste datum leest.
Reportad.

‘Slowen en schuren’ in De Dreef
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 september
speelt het AR-theater in De Dreef aan de
Duivenakker het theaterstuk ‘Slowen en
schuren’. Het AR-theater bestaat uit
Yvonne Gijsbers en Wim Daniëls, beiden
oorspronkelijk afkomstig uit Aarle-Rixtel.
Vandaar ook de naam AR-theater.
‘Slowen en schuren’ is hun tweede
theaterstuk. In het vorige seizoen
speelden ze met veel succes ‘Een ons
komma’s’, waarmee ze overal in de regio
volle zalen trokken. De voorstelling
‘Slowen en schuren’ bestaat uit tien
scènes. In elke scène wordt ingegaan op
een bepaalde bijzonderheid in de taal.
Het is theater met scherpe teksten (‘een
striptease van de taal’), waarbij veel te
lachen valt. Net als bij het eerste stuk is
ook bij ‘Slowen en schuren’ de voertaal
het Brabantse dialect. De voorstelling
duurt anderhalf uur, met daarin een
pauze. De aanvang van de voorstelling is
op beide avonden 20.00 uur. Kaartjes
kosten 12,50. Ze zijn vanaf nu
verkrijgbaar bij De Dreef zelf.
Wim Daniëls

Pagina 24

Bericht van:

Voor het eerst in de Aan De Wielen
historie organiseren wij een geheel
uitgepijlde zomerveldtoertocht. Deze
staat gepland op zondag 23 juni, met
keuze uit de afstanden 25, 45 en 60 km..
Inschrijven en vertrekken kan men
tussen 08.00 en 09.30 uur vanaf café de
Vrienden, tegenover de kerk in AarleRixtel. Voor leden van de NTFU, KNWU
en Belgische Wielrijdersbond bedraagt
het inschrijfgeld € 3,00, anderen betalen
€ 4,00 en jeugd tot 16 jaar mag gratis
meedoen. Meer informatie is te vinden op
www.aandewielen.nl, maar men kan ook
bellen naar Maarten de Louw, tel. 0625480236.
De Tour de France start dit jaar al op 29
juni en uiteraard organiseren wij weer een
Tourspel. De informatie is al te lezen op
onze site, maar in het volgende
Gemeenschapsblad krijgt u alle
gegevens met een inschrijfformulier.

14-jarige judoka uit Aarle-Rixtel
naar trainingsstage in Frankrijk
Eind juni zal de judoka Rick van Baal, uit
Aarle-Rixtel, afvaardigen naar Île d’Oléron
(FR). Hij zal een week lang 3 keer per
dag worden getraind door oudolympische medaille winnaars.
Naast de zware trainingsweek zal hij
deelnemen aan een internationaal
toernooi.
Rick word al jaren getraind door oud top
Judoka Mickel Verhoeven van Sportschool Verhoeven, welke hem ook zal
begeleiden tijdens deze zware trainingsstage in Frankrijk.
‘’Als trainer heb ik veel vertrouwen in de
fysieke gesteldheid van Rick, wel zal het
een zware week voor hem worden waarin
hij de confrontatie aan zal moeten gaan
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met de zware fysieke belastingen die de
vele trainingsuren van hem zullen
vragen”, aldus Mickel Verhoeven.
Voor meer informatie over het programma
wat deze judoka in Île d’Oléron gaat
volgen, kunt u een kijkje nemen op de
website;
http://www.sportschoolverhoeven.nl
Wij wensen Rick veel succes in
Frankrijk!

Kamerkoor Cantique is een gemengd
koor uit Aarle-Rixtel en omgeving met
een repertoire van barok tot romantiek.
Het koor bestaat sinds 1992 en staat
onder de bezielende leiding van
Jacqueline Wezenberg.
Op dinsdag 25 juni a.s. sluiten we dit
seizoen af met een openbare repetitie bij
de kiosk op de Kouwenberg in AarleRixtel.
We zingen een doorsnee uit het repertoire met de nadruk op de stukken die we
het afgelopen seizoen hebben ingestudeerd.
Behalve muziek zorgen we ook voor koffie
en iets lekkers, gratis en voor niets,
zodat U met volle teugen kunt genieten
van een mooi stukje vocale muziek op
een van de mooiste en sfeervolste
plekjes van Aarle-Rixtel.

K lokje
Cursus schilderen:
Heb je interesse in een cursus schilderen
met acrylverf op donderdag avond? Doe
dan mee met de gratis schilderworkshop
in juli. De schildercursus start in september en de lessen zijn om de veertien
dagen. Er is ook een schildercursus voor
de jeugd van 7-12 jaar. Info: www.atelieroverhorst.nl Tel: 0492-525451.
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KiKo start met derde groep
Na de zomervakantie start KiKo met een nieuwe groep, speciaal voor kinderen van
groep 8 en ouder. Docente Neeltje van Doore gaat met deze kinderen weer een stap
verder in het leren zingen.
Kinderen van groep 8 en ouder zijn zo ver dat ze kunnen gaan oefenen met verschillende muziekstijlen en meerstem-mige zang. Deze wat oudere kinderen worden
zich steeds beter bewust van de tekst die ze zingen en hoe ze zo kunnen zingen dat
het over komt bij het publiek. Een leuke uitdaging dus voor de wat grotere kinderen.
De andere groepen gaan natuurlijk ook gewoon weer van start na de zomer. Rond
kerst zullen alle groepen samen weer een prachtige kerstmusical op het toneel
brengen.
Wil je voor de vakantie alvast een keer komen kijken of Kiko ook wat voor jou is, kom
dan naar de open repetitie op dinsdag 11 juni in De Dreef in Aarle-Rixtel.
Repetitietijden zijn:
Voor groep 3 t/m 5: van 18.00 tot 18.45
Voor groep 6 en 7: van 18.45 tot 19.45
Voor groep 8 en ouder: van 19.45 tot 20.45
Meer informatie op www.kikolaarbeek.nl

Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 21 %
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.
nlichtingen
Bank: Rabobank 10.14.95.048
voor adverteren
in het Gemeenschapsblad
Ad Loos Kerkstraat 39
www.gemeenschapsblad.nl
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Uitslag 4e wedstrijd van het 50e
van Ganzenwinkeltoernooi.
Donderdag 23 mei j.l. is de 4e wedstrijd
verschoten voor het 50e Ganzenwinkeltoernooi. Tegenstander was Handboogvereniging De Haas Stropen Zij Ons Doel
(DHSZOD) uit Heusden.
Aangezien zij slechts met maar 4
schutters waren komen opdagen, telt de
uitslag van hen niet mee in de einduitslag
voor de verenigingsprijzen.
Zij tellen alleen mee voor de persoonlijke
prijzen per categorie aan het einde van
het toernooi.
De wedstrijd werd verschoten onder zeer
slechte weersomstandigheden. Buiten
was het koud en nat, en binnen was de
verwarming al afgesloten als voorbereiding op de a.s. verhuizing.
Onder deze koude omstandigheden waren er toch 3 schutters van De Eendracht
die hele hoge scores lieten noteren.
Onze nieuwe koning werd deze avond de
hoogste schutter met een mooie score
van 230 punten.
Uitslag schutters HBS de Eendracht:
1
Erwin Wijnhoven
230
2
Walter Jansen
229
3
Toon van Hoof
227
4
Arno Donkers
187
5
Paul van Bakel
181
6
Frans Soontiens
165
7
Harrie Moors
120
8
Geert v Ganzenwinkel 114
e

Uitslag 6 wedstrijd van het 50
van Ganzenwinkeltoernooi

e

Zaterdag 1 juni j.l. vond al weer de 6e
wedstrijd van het 50e van Ganzenwinkeltoernooi van Handboogschutterij de

Eendracht plaats.
Op bezoek was Handboogvereniging de
Haagse Rozenknop uit Helmond. Zoals
als we van hun gewend zijn, werd het
weer een zeer leuke wedstrijd tegen een
erg gezellige tegenstander. Het aantal
geschoten punten liet te wensen over
maar dat werd grotendeels gecompenseerd door de leuke sfeer.
Haagse Rozenknop was aanwezig met
11 schutters. Hiervan schoten er 5 met
houten pijlen. Zij gaven vooraf aan totaal
1635 punten te gaan schieten. Het
werden er uiteindelijk 1436. Een negatieve score van – 199 maar het was wel
erg gezellig geweest.
Volgens hen hadden de weersomstandigheden ook een grote rol op dit resultaat
maar ook voor hen is dit waarschijnlijk de
laatste keer. Na de zomervakantie hopen
we zover te zijn dat onze nieuwe doel in
gebruik genomen kan worden en kan men
zich niet meer verschuilen achter de
weersomstandigheden en moet men toch
bij zichzelf te rade gaan.
Hoogste schutter van de Haagse
Rozenknop werd Sjoerd van Beers met
210 punten, hij had 185 opgegeven!!
Hoogste schutter van de avond werd Toon
van Hoof van de Eendracht met 218
punten
Uitslag schutters van de Eendracht:
1. Toon van Hoof
218 punten
2. Erwin Wijnhoven
200
3. Arno Donkers
172
4. Harry Moors
108 hs
5. Geert van Ganzenwinkel 96 hs
6. Gerrie van Hoof
89 hs
Onze eerst volgende wedstrijd is op
donderdag 6 juni a.s. Dan wordt de 7e
wedstrijd
van
het
50e
van
Ganzenwinkeltoernooi
verschoten.
Tegenstander is dan HBV Kunst en
Vriendschap uit Liessel aanvang 20.00
uur.
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Bouwvak vakantie
11 July t/m 25 july GESLOTEN

Bericht van:

Vrijwilligers gezocht
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor het eetpunt van Zorgboogcentrum
Franciscushof op zoek naar een vrijwilliger die op maandag en/of vrijdag van
11.30-13.30 uur wil assisteren bij het
serveren van de warme maaltijden.
Voor het Openluchttheater in Mariahout
zijn we op zoek naar een secretaris voor
uitbreiding van het bestuur. We zoeken
iemand die de PR kan verzorgen en
goede netwerken kan ontwikkelen en
onderhouden. Tevens zoeken we voor
deze organisatie een algemeen bestuurslid.
Voor meer informatie over vrijwilligersvacatures, graag contact opnemen met:
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon:0492-328807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op
onze website: www.vierbinden.nl of te
vinden in de vacaturemappen van de
dorpsservicepunten.

Slimme Zorg iets voor u !!!!
Vierbinden heeft een project om te kijken
of het zinvol en nuttig is om bij mensen
thuis Slimme Zorg in huis te brengen.
Onder Slimme Zorg wordt verstaan:
kleine en grote technische hulpmiddelen
om de zorg en dienstverlening in de
woning te verbeteren, om zodoende
langer in eigen huis te blijven wonen en
misschien ook om de zorg voor iemand
te verbeteren.
Er is een klein groepje van deskundige
vrijwilligers die een (virtueel) koffertje met
technische hulpmiddelen hebben samen-
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gesteld. In dit koffertje zitten bijv. sensoren, bewegingsmelders, rookmelders,
handvaten, maar ook allerlei ander
infomateriaal dat bij mensen kan
achterblijven, kan worden geïnstalleerd of
kan worden besteld om de zorg
gemakkelijk te maken en evt. het welzijn
te verbeteren.
Met dit koffertje worden mensen thuis
bezocht. Zij kunnen uit het koffertje
apparatuur uitproberen, kopen maar ook
gewoon folders krijgen om met hun
kinderen of naasten te bespreken.
Indien u meer info of een afspraak wilt
maken kunt u bellen naar 0492-328803 of
mailen hbouwmans@vierbinden.nl

Nieuwe activiteit
Ontmoetingsruimte Waterpoort
Vanaf dinsdagmiddag 4 juni a.s. zal in
het ontmoetingscentrum van appartementencomplex De Waterpoort nieuwe
activiteiten gaan plaatsvinden. Er zal in
samenwerking met Stichting ORO de
mogelijkheid zijn om gezellig een kopje
koffie te nuttigen en gezellig bij te
kletsen.
Op verschillende dagdelen in de week zal
de ontmoetingsruimte in de Waterpoort
geopend zijn en wel voorlopig op dinsdagen donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur en op woensdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur. Er wordt dan koffie en andere
drankjes geschonken en dit alles voor
een aangename prijs. Uiteraard is
iedereen hiervoor van harte welkom. Het
centrum wordt geheel door vrijwilligers
gerund en vanaf 14 augustus zullen
cliënten van Stichting ORO een deel van
de bediening op zich nemen. In De
Waterpoort bevind zich ook het wijkrestaurant “De Laarbikker”. Deze is
geopend op woensdag- en donderdagavond vanaf 18.00 uur .Het diner wordt ter
plaatse, in een prachtige nieuwe keuken
bereid en hier kunnen dan maximaal 25

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Bericht van:
mensen aan deelnemen voor een klein
bedrag.
Op
de
website
,
www.vierbinden.nl, kunt u het menu
vinden. Indien iemand wil komen eten
moet dit aangemeld worden maandag
vóór 12.00 uur bij de administratie van
ViERBINDEN (0492-328800) of via een
een mail naar stichting@vierbinden.nl
Dus mocht u zin hebben om gezellig
onder de mensen te komen en te genieten van een drankje voor een leuke
prijs, dan bent u vanaf dinsdagmiddag 4
juni meer dan welkom in het ontmoetingscentrum van De Waterpoort aan de
Pieter Breughellaan in Beek en Donk.

OKTOBERFEST
AARLE RIXTEL

Vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober:
Oktoberfest Aarle Rixtel
KAARTEN VERKRIJGBAAR VIA:
info@klokkendorper.nl
VOL=VOL
Groepen vanaf 10 personen kunnen een
tafel reserveren
Meer info:
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl
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14 juni informatieavond Zeilkamp
Laarbeek 2013
LAARBEEK – Op vrijdag14 juni houdt
Stichting Zeilkamp Laarbeek een
informatieavond voor iedereen die
interesse heeft in watersport. Al meer
dan 40 jaar organiseert Stichting
Zeilkamp Laarbeek een zeilkamp in
Loosdrecht, voor jongens in de leeftijd
van 12 t/m 18 jaar. Wil je op een zeer
laagdrempelige manier leren zeilen (is
geen must) of vindt je het leuk om te
kanoën, vissen of te surfen? Het is
natuurlijk ook leuk als je gewoon een
keer zonder je ouders op vakantie wilt.
Dan is dit zeilkamp zeer geschikt voor
jou. Dit jaar vindt het kamp plaats van 27
juli t/m 3 augustus op het Holtus Eiland
te Loosdrecht.
Is je interesse gewekt? Kom dan naar de
informatieavond op vrijdag 19 april,
Scheepstal 3 te Aarle-Rixtel, aanvang
19:00 uur.
Kijk op www.zeilkamplaarbeek.nl of
mail: info@zeilkamplaarbeek.nl, ook te
volgen op twitter @ZLaarbeek
Hopelijk zien we jou dus ook op dit
geweldige eiland in 2013!

www.gemeenschapsblad.nl

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

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

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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Amal Azzarfani, mevrouw Links en Kevin van
Duijnhoven

Innovatief
stageconcept
de Zorgboog een succes
In samenwerking met het ROC Ter AA
(Helmond) en het Summa college
(Eindhoven) is woonzorgorganisatie de
Zorgboog per 1 september 2012 gestart
met een eigen leerafdeling. Uit een
onlangs gehouden evaluatie onder de
betrokken
cliënten,
medewerkers,
studenten en docenten blijkt de leerafdeling een succes. Ook is er belangstelling vanuit andere zorgorganisaties
voor dit innovatieve concept.
De Lindert
Leerafdeling de Lindert is een verblijfsafdeling van het Zorgboogverpleeghuis
Jan de Witkliniek in Bakel. Dertig
studenten van diverse zorgopleidingen
bieden hier zorg aan zowel oudere
cliënten met verschillende ziektebeelden,
als aan jongere cliënten met een niet
aangeboren hersenletsel (NAH). BOLstudenten en BBL-leerlingen draaien mee
in de roostersystematiek van de afdeling,
ook bij de avond- en weekenddiensten.
Op deze manier krijgen zij te maken met
alle aspecten van het vak. Naast het
leren van de basiszorg en verpleeg-technische handelingen zoals blaasspoelen,
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stomazorg en injecteren, leren zij ook om
te gaan met de verantwoordelijkheid,
continuïteit en coördinatie van zorg,
werkdruk, multidisciplinair werken en
samenwerkingsverbanden.
Deskundige begeleiding
De studenten worden begeleid door de
vaste medewerkers van de afdeling die
een training tot werkbegeleider hebben
gevolgd. Een specifiek kenmerk van de
werkbegeleiders is dat zij met de
studenten meelopen in plaats van
andersom.
De werkbegeleiders worden zelf ook
gecoacht door een praktijkopleider, die
tevens de studenten begeleidt bij hun
leerproces.
Positieve evaluatie
Uit de evaluatie blijkt dat alle betrokken
partijen positief en enthousiast zijn over
het stageconcept. Aangezien de studenten een extra aanvulling zijn op de
gebruikelijke personeelsformatie, is er
meer tijd en aandacht voor de cliënten.
Dit wordt door hen als heel positief
ervaren.
De studenten leren van de deskundigheid
en ervaring van de werkbegeleiders. Ook
leren de studenten van elkaar. Hierdoor
ontwikkelen zij zich snel tot zelfstandige
beroepsbeoefenaren. Verder is er voor de
studenten voldoende tijd voor overleg en
het behalen van hun opdrachten. De
samenwerking met het ROC Ter AA en
het Summa college is goed en de
docenten zijn actief betrokken bij de
begeleiding van de studenten op de
werkvloer.
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De Meikever
De tijd vliegt en de meikever ook. Mijn
maand is alweer voorbij. Soms vraag ik
me af hoe het eigenlijk gesteld is met de
meikever. Ik heb geen flauw idee,
welgeteld eentje heb ik er de afgelopen
maand gezien in Aarle-Rixtel. En er zijn
toch beukenheggen genoeg. Bij een
verjaardagsfeestje bij een van de buren
vloog er een onder het afdak tegen de
brandende lamp. Ik wil altijd even controleren hoe het met mijn naamgenoten
gesteld is, vooral als ze het even moeilijk
hebben. Hij landde perfect op mijn
schouder en voelde zich kennelijk op zijn
gemak. Wat wil je bij een naamgenoot
met brede belangstelling voor alles wat er
om ons heen groeit en bloeit. Vorig
weekeind moest ik echt in actie komen
om een hele kolonie te redden uit de
wasbakken op een camping op de Veluwe. Tientallen lagen er zieltogend op en
rond het toiletgebouw, allemaal blind
gevlogen tegen de lampen ’s nachts. Het
mooiste exemplaar, een mannetje
natuurlijk, heb ik nog even op de foto
gezet. Ze hebben grappige voelsprieten
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aan de voorkant, net twee
kleine vliegen-meppertjes.
Vlak voor het opstijgen,
steken ze die omhoog, ik
denk om te voelen waar de
wind vandaan komt. We
zitten al weer een eindje in
de
maand
juni,
de
hooimaand, de maand van de
geuren van gedroogd gras, de
laatste meidoornbloesem en
de ontluikende dennenbossen, die in de avond en nacht
de
lekkerste
geuren
verspreiden die ik ken. Ik heb
door de jaren heen veel
weilanden en alpenweiden in
heel Europa gezien Het
gemiddeld Nederlands weitje legt het af
tegen de kruidige alpenweiden in
Oostenrijk of Zwitserland waar de
overdaad aan bloemen indrukwekkend is.
Maar kijk goed om je heen, ze zijn er nog
wel, de blauwe weilanden, frisgroen
reukgras, rode klaver, gele boterbloemen,
witte Pinksterbloem, blauwe hondsdraf
en aan de randen welig tierend fluitenkruid. Dit jaar helemaal uitbundig lang
bloeiend vanwege het koude en vrij natte
voorjaar. Minder uitbundig, om niet te
zeggen een beetje armmoedig en triest
is het kleine perkje rondom het kruisbeeld aan de Helmondseweg. Ik weet
niet precies wat daar is mis gegaan maar
na de noeste reconstructiearbeid van
Andre Gevers heeft Hij een betere
omgeving verdiend. Ik denk persoonlijk
dat er wat voedingsmiddelen bij de
plantjes moeten, mest dus of wat betere
grond dan is de entree van ons dorp
vanuit Helmond ook het aanzien waard.
Soms ontdek je zomaar kleine natuurboeketjes zoals een paar meter
salomonszegel, gewoon langs het
modderslootje aan de Beekseweg. Ik
denk over de sloot gewaaid vanuit de
tuin. In de Ardennen zie je ze kilometers
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lang langs de paden. En op Strijp staat er
weer van alles op springen, dat begint
een echte wilde natuurtuin te worden
rond de vijver. De plekjes met de kleine
blauwe ereprijs bij het zwaluwhotel
worden steeds groter, een prachtig
gezicht. Dat de financiële situatie van
Laarbeek nog niet zo slecht is blijkt wel
want we hebben er weer een fantastisch
wegdek op de Molenstraat. Nou de
Janssensstraat nog. Het werd wel tijd
want je kon eigenlijk al van een gevaarlijke verkeerssituatie spreken met al
die scheuren en gaten in het bitumen.
Een nieuw strak wegdek nodigt wel uit
tot hogere snelheid maar ik denk wel dat
de buurtbrigadier daar een stokje voor zal
steken. Wat anders moeten we er weer
wat scheuren en gaten in maken. Ik
deed de vorige aflevering misschien wat
flauw over onze harmonie en het dauwtrappen. Dat was natuurlijk niet zo
bedoeld, ik ben erg trots op onze muzikale dorpsgenoten, overmorgen op het
erepodium met de twee andere
Laarbeekse harmonieën in Den Bosch.
Voor het oog van onze eigen Koning en
Koningin, voor het oog van heel
Nederland. Dankzij de actie van onze
eigen Aarlese burgemeester Hans
Ubachs en de goodwill van onze
commissaris der Koning Wim van der
Donk. Aarle en Laarbeek promotion ten
top. Ik zou er wel een Argentijns walsje
tegenaan gooien dan komt Maxima ook
weer een beetje los. Mag van mij.
De meikever.

K lokje
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.
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Met grote vreugde geven wij kennis,
zo had de kop kunnen luiden,
bij de presentatie van de Laarbeek
fietsroute,
van terras naar terras,
uiteraard zijn we daarmee in ons sas.
Vele jaren propageren we al,
dat een toerist niet alleen komt,
om te vissen of te kijken naar een stal,
maar je moet hem meer bieden.
Een goede eerste stap is nu gezet,
komt er een vervolg van de gemeente?
of een samenwerkingsverband uit de
regio?
want kansen zijn er legio.
Het ontoegankelijk maken van de
visvijver,
zoals nu door Braks is gedaan,
past natuurlijk niet in dit stramien,
want meer wandel- en fietspaden in de
natuur,
dat wil een toerist heel graag zien!!
Voorbeelden in de regio zijn er zat,
te zien?,
ik wil met u wel eens op pad.
RD

K lokje
Te koop:
Honden en kattenvoer. div soorten en
zeer
goed.
Vesters
Agrarische
Groothandel BV Torenakkerweg 1, AarleRixtel Tel: mob: 0625035056
Verloren: jas.
Ik ben op vrijdag 24 mei mijn zomerjas
kwijtgeraakt ter hoogte van het speeltuintje bij de Lijsterstraat. Het is een
donkerblauw met rode jas van het merk
Jack&Jones.
Heeft iemand die gevonden? M.v.d.
Steen, De Vinken 36, 0492383236

Bericht van:

Toon Derks, 50 jaar lid van
harmonie De Goede Hoop.
Voor het twaalfde jaar in successie, zal
op 23 juni a.s. door Harmonie De Goede
Hoop een “serenadedag” gehouden
worden voor de inwoners van AarleRixtel. Het is de bedoeling dat zij, die
tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2013 een
Koninklijke Onderscheiding hebben
gekregen, of een jubileum te vieren
hebben (gehad) zich (laten) melden.
Gedacht wordt aan echtparen, die 50, 60
of mogelijk 65 jaar zijn getrouwd, aan
gouden of diamanten religieuzen in een
van onze kloosters en aan de gedecoreerden. Tijdens deze bijeenkomst, die
zal worden gehouden in conferentiecentrum de “Couwenbergh” Dorpsstraat
1, Aarle-Rixtel, zullen de feestelingen
vanaf 10.30 uur gastvrij worden ontvangen. De harmonie maakt diezelfde
morgen een muzikale wandeling door het
dorp, waarna bij de Couwenbergh een
klinkende serenade zal worden gebracht
aan de gasten, die zich daarvoor
opstellen op het bordes. In een gezellig
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samenzijn nadien,
zal harmonie De
Goede Hoop, Toon
Derks huldigen voor
zijn vijftig jaar
lidmaatschap.
Reportad is op
bezoek bij Toon
Derks in de Klokstraat. Onder het
genot van een kop
koffie vertelt Toon
dat hij reeds op 11
jarige leeftijd bij de
harmonie is gekomen. Hij mocht kiezen tussen sporten
of muziek maken.
Aangezien hij uit
een muzikale familie komt, was zijn
keuze snel gemaakt. Hij speelt sinds die
tijd klarinet. Maar ook saxofoon speelt hij
regelmatig. Hij heeft het geleerd van
Marius Bogaerts. Begin 70-er jaren
speelde hij ook bij de Vatabieren en bij
Ganzegatse Hofkapel. In het dagelijkse
leven is Toon financieel consulent. Eerst
als medewerker op een accountantskantoor, nadien bij drukkerij van Stiphout
in Helmond en sinds 1977 bij de gemeente Helmond. Vandaar dat hij al erg jong in
het bestuur van de harmonie kwam. Met
zijn 31ste zat hij in het bestuur met
voornamelijk ouderen. Hij was penningmeester van 1971/1972. En nadien van
1982 tot 2006. Toch bij elkaar 26 jaar.
Toon geeft duidelijk aan dat bestuursfuncties door jongeren dienen te worden
ingevuld. Hij doet nog wel best wat
boekhoudkundig werk voor de vereniging,
maar de penningmeester dient zijn taak
verder uit te oefenen. Toon vertelt dat de
harmonie bestaat uit ongeveer 150 leden.
Dat deze weer zijn onderverdeeld in
diverse gezelschappen. O.a. OJO, Labanda. Ook hebben zij de opleidingen onder
gebracht in een aparte stichting. Dit is
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om het aanvragen van subsidies te
vergemakkelijken. Toon zorgt ook voor
het instrumenten beheer. Houd de
administratie van de instrumenten bij.
Zorgt voor inkoop, het onderhoud en de
verzekering. In het verleden zat hij in de
commissie van het eeuwfeest in 1974. In
1999 zorgde hij samen met Jan Prinsen
voor het jubileumboek ter gelegenheid
van het 125 jarig bestaan. Sinds enkele
jaren is hij bezig om het archief van de
harmonie te digitaliseren. Hetgeen een
heel omvangrijk werk is. Daarnaast zat
hij in diverse commissies, muziekcommissie, kascommissie. Toon vertelt hoe
ze vroeger vergaderden. We vergaderden
om beurten bij een bestuurslid thuis. Na
de vergadering werd er een glaasje
gedronken, nagekaart, anekdotes verteld.
Later werd er vergaderd in een zaaltje in
het clubhuis. Heel effectief, maar niet
meer zo gezellig als in het verleden.
Reportad vraagt aan Toon, wat is de
grootste drijfveer geweest om je in te
zetten voor de harmonie? Toon antwoord
erop, de sociale contacten zijn belangrijk. De binding die we onderling hebben
is heel sterk. Bij vreugde, maar ook bij
verdriet weten we elkaar altijd te vinden.
De onderlinge band is heel sterk. Ook na
de wekelijkse repetitie gaan we niet
direct naar huis. We drinken nadien nog
een glaasje, het wel en wee wordt
gedeeld. Veel ideeën ontstaan daar
spontaan. Reportad is benieuwd of zijn
kinderen ook muzikaal actief zijn. Zijn
zoon Thijs en dochter Hanneke zijn ook
bij de harmonie. Jaap speelt klarinet, ook
saxofoon. Hanneke en Jaap spelen ook
piano. In 2006 stopte hij als penningmeester. Harmonie De Goede Hoop had
voor hem een koninklijke onderscheiding
aangevraagd voor zijn verdienste voor de
club en hem tevens benoemd tot erelid.
Als erelid hoef je geen contributie meer
te betalen. Toon werd commissaris om
de vereniging financieel te steunen. Toon
verteld ook dat hij regelmatig invalt bij de
harmonie van Soesterberg. Als harmonie

heb je landelijke contacten. Als club heb
je soms een tekort aan spelers van een
bepaald instrument. Dan is het fijn dat je
beroep kunt doen op een lid van een
andere harmonie. Toon, we hadden het
straks over de opleiding die in Laarbeek
in een aparte stichting zitten. Dat was
om het aanvragen van subsidie te
vergemakkelijken. Ja, zegt Toon, toen het
Laarbeek werd, stelde de gemeente dit
ook als eis. Er is een overkoepelende
stichting voor heel Laarbeek. En gezien
het aantal jeugdigen die bij de harmonie
komen, is het misschien wel goed als de
harmonieën in Laarbeek meer gaan
samenwerken. Het aantal kinderen wat
thans geboren wordt is aanzienlijk minder
dan twintig jaar geleden. Het is meer dan
gehalveerd. Dat betekend ook dat we
minder aanwas krijgen. En om een goede
harmonie over te houden, heb je wel
voldoende leden nodig. De eerste tien
jaar zie ik het niet gebeuren, zegt Toon,
maar als je in de toekomst kijkt, dien je
hier wel rekening mee te houden. In de
vijftig jaar heb je best wel eens leuke
dingen meegemaakt. Toon begint te
lachen. Hij vertelt dat hij op jonge leeftijd
samen met de Klokkengieters naar
Oudenaarde in België is geweest voor
een hele muzikale uitvoering. Petit en
Fritsen had daar een nieuwe klok in de
kerktoren gehangen, dat moest feestelijk
worden gevierd. Onder begeleiding van
twee champetters, die laveloos waren,
werd de optocht door Oudenaarde begeleid. Ik heb zoiets komisch nooit meer
meegemaakt. Reportad wenst Toon een
fijne dag toe op 23 juni 2013, want vijftig
jaar inzet voor een club is een compliment waard. Van harte gefeliciteerd met
je gouden jubileum. Bedankt voor het
gesprek en de koffie smaakte heerlijk.
Reportad.

www.gemeenschapsblad.nl

Bericht van: 50 jaar geleden
4 juni Grandioos afscheid van
jubilerende secretaris van AarleRixtel Na halve eeuw verknochtheid aan
eigen dorp. “Gouden” M. S. van Roy
ereburger. Met luidende klokken, harmoniemuziek, koorzang, vrachten bloemen
en geschenken, uitgelegde lopers,
wapperende vlaggen en vendelgroeten,
maar ook en vooral, met oprechte,
spontane belangstelling van bijzonder
velen uit dorp en ommeland, heeft
gemeente secretaris Michaël Servatius
van Roy van Aarle-Rixtel, zondag middag
zijn, in Nederland wellicht uniek, gouden
jubileum gevierd, dat tevens een
grandioos afscheid betekende. De heer
van Roy, die vorig jaar in een halve eeuw,
en dat nog op aandrang van de laatste
van de vijf burgemeesters, die hij diende,
een korte vakantie nam, was voluit vijftig
jaar op uiterst loffelijke wijze aan de
gemeente secretarie van Aarle-Rixtel
verbonden. Het feest dat hem, echtgenote en kinderen, werd bereid was, van
plaatselijk en regionaal standpunt gezien,
zonder overdrijving grandioos te noemen
en dat was volkomen in overeenstemming met wat eenieder die de jubilaris
kent, wenst. De wat weemoedige kant
van het feest, het afscheid, werd gelukkig
sterk verguld door de lichtvoetige stijl van
de verscheidene woordvoerders, o.m.
burgemeesters en secretarissen uit de
wijde omgeving van het klokkengieters
dorp, maar vooral door het aanbieden van
het ereburgerschap van Aarle-Rixtel, de
onthulling van o.m. een televisietoestel
( door het gemeentebestuur), van een
geschilderd portret van de jubilaris ( door
de gemeenteraad) en de vele woorden
van grote waardering van vele zijden
gericht tot de alom als zeer deskundige,
menselijke en integere erkende heer van
Roy. Tenslotte was er de overweldigende
afscheidsreceptie, waarop vrijwel niemand uit de dorpsgemeenschap wilde
ontbreken om op hartelijke wijze blijk te
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geven van zijn grote waardering voor de
scheidende gemeente secretaris, wiens
functievervulling in hoge mate en in
allerlei opzichten voorbeeldig werd
genoemd.
4 juni Nestor Aarlese raad bedankt
Zaterdag heeft het raadslid, de heer P.
v.d. Heuvel, als zodanig bedankt. In zijn
plaats is als opvolger aan de beurt, de
heer A. van Asten, Scheepsstal. De heer
v.d. Heuvel, die bijna 74 jaar is, was de
nestor van de gemeenteraad van AarleRixtel.
5 juni Wit Gele Kruis De algemene
vergadering van het Wit Gele Kruis zal
worden gehouden donderdag 6 juni, ’s
avonds om half acht in het wijkgebouw. In
deze vergadering zal o.m. in verband met
het heengaan als voorzitster van Mevr. H.
P. M. T. Hendriks-Boijens, aan de orde
worden gesteld, de benoeming van een
voorzitter. Wegens periodieke aftreding
zal een herverkiezing worden gehouden
van de dames Hendriks-Boijens en de
heren J. Swinkels, J. Slaats, J. Gruijters
en L. Verschuure. Door het aftreden van
de heer W.J. van Dijk is er een vacature
ontstaan, zodat ook een nieuw bestuurslid gekozen moet worden. Op deze
vergadering zullen de financiële verslagen
e.d. over het dienstjaar 1962 ter tafel
worden gebracht. De begroting 1963 zal
vanaf 7.00 uur des ’s avonds in het
wijkgebouw ter inzage liggen.
5 juni Ongeluk Gisterenavond, omstreeks half zes, kwam de heer B. v. D.
uit Aarle-Rixtel per scooter van Helmond
in de richting Aarle-Rixtel. In de draai
vlakbij de villa van v. Schuppen slipte de
scooter plotseling en kwam op het linker
weggedeelte tegen een lichtpaal terecht.
De heer v. D. bleef gewond liggen en
moest op last van de assistent van Dr.
Tersmette naar het ziekenhuis worden
vervoerd.
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