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Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg �6                         �8�067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   �8��00
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    �8��9�
Ad Loos,    Kerkstraat �9.    �8�0�4
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.    �8�7��

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   �8��5�
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 886�
Tandartsen:  C. Martin en P. Kolkman     �8�790
  P. Colen      �8�7�7
Apotheek:    Laarhoeve      �86000
Ziekenhuis:   Elkerliekziekenhuis Helmond  595555
Spreekuur pastorie:   zie kerkberichten Heindertweg �         �8���5

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW �� %
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 door-
berekend.
Bank: Rabobank �0.�4.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Kerkstraat �9, 57�5 BW,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo �0 �4 95 048.

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven 
Het klavier 4   
Tel 049� - �8��9�

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

Verschijningsdata:    �6-8  /  9-9  /  ��-9  /  7-�0  /  ��-�0

�� augustus
NR  ��

Oplage    �500
Jaargang     4�

www.gemeenschapsblad.nl
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.�0-��.�0 u, 
 wo �8:00-�9:�0u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 049�469890. Overige : 040�����55. 
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. �7 tel. 469700 
 Open: Ma t/m Vr 9.00 tot ��.�0 uur  Wo van �4.00 t/m �7.00 uur. (burgerzaken)
  Wo �8.00 �9.�0 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen) 
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg �� 57�5 EJ Aarle-Rixtel 
 Tel. �8�696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. �8��49
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009 
 Waterleiding: 07�-68�8900. UPC 0900-�580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel �, Lieshout, tel. 0499-4���70. 
 Open: Ma. t/m do van 8.�0 - �6.�0 u.  vr 8.�0-��.�0 uur 
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
 laan �09, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 049�-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.�5 – 08.45 in 
 de Zonnetij (appartement ��) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. 
 Kouwenberg �� Aarle-Rixtel. Afspr. , ma t/m vr van 9.00 u tot ��:00 u. 049�-�6770�
 Dienstdoende verloskundige: 049� — �6770�
FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en 
 Mw. Groenendaal-de Waard, en  Mw. J. Strijbosch. Koude Maas �6, tel. �8��56.
 Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg �� �8��88 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:�8���0. 
 Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-�97�8�64. 
 Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: �8�5�4. 
 Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek
DE ZORGBOOG KRUISWERK:   en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-89986�6   
Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO �8, 
 tel 049�-�4878�   ma t/m vr �0.00-�7.00u za ��.00-�6.00
VIERBINDEN: Otterweg �7, Beek en Donk, tel. ��8800 ma. t/m vr. 09.00-��.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 5��07�70
Dorpsservicepunt: Pastorie, Zonnetij 87 , tel.0647���7�5.ma  t/m  do 9.00-��.00u. 
 email dsp-ar@vierbinden.nl
LEVgroep Leven en Verbinden:
 Penningstr 57, Helmond.tel. 049�-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot �7.�0 u 
 mail: info@levgroep.nl  www.levgroep.nl  www.facebook.com/LEVgroep
 In de weekeinden bereikbaar vat tel: 040-�5�0�50
SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra, 
 tel. 049� - 57�000 website www.savant-zorg.nl.
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan �5a tel. 049� - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-04�� (gratis) van � tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK:  Dorpsstraat �0, tel. �9�9�9. Open ma t/m vr ��.�0-�7.00u.  
RADIO KONTAKT: Otterweg �5 in Beek en Donk, tel 049� 46�6�4. �06.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di �4.�0-�0.00u, Wo en Vr �4.�0-�7.�0 u. Bosscheweg �4a, tel. �8����.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg �4a, tel. �8�55� of �8�76�
 Open: di �0 tot �� uur en �e zondag van de maand van �4 tot �7 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide �� Bakel melden zwerfdieren �84750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 049�-464�89.  Spreekuur: ma-wo-vr 
9.00 tot �0.�0 u. Otterweg �7, 574� BC in Beek en Donk
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 Tel: 06 �0640���

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Centraal alarmnummer  1 1 2



6

Parchocie O.L. Vrouwe Presentatie

Week van zaterdag 17 augustus t/m vrijdag 23 augustus
Zaterdag �7 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
  Ben Loomans
  Tot welzijn van de parochie
Zondag �8 augustus –  20ste Zondag door het jaar 
10.00 uur  Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
  Overleden ouders van der Most – de Groot
  Harrie van Boxmeer     (j. get.)
  Marinus van den Heuvel
Maandag �9 augustus - Kermis
09.30 uur  Kerk – Woord- en Communiedienst Gilde St. Margaretha 
  Overleden begunstigers van Gilde St. Margaretha
  Hennie Derks-Verschure
  Overleden ouders Verschure – Cornelissen
Dinsdag �0 augustus - Kermis
09.30 uur Kerk – Woord- en Communiedienst Onze Lieve Vrouwe Gilde
  Voor de overleden Gildebroeders en zusters van het Onze Lieve   
  Vrouwe Gilde
Woensdag �� augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
  

Week van zaterdag 24 augustus t/m vrijdag 30 augustus
Zaterdag  �4 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
  Overleden ouders Vlamings – Klomp  (sterfdag)
  Antoon van den Heuvel    (par.)  
Zondag �5 augustus– ��e Zondag door het jaar 
    50 jarig priesterfeest van pater Pio Hagelaar
10.00 uur  Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
  Martien Verbeeten    (verj.)   
  Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
  Doris Verberne – van Zogchel
  Kees Verberne
  Martien van der Linden
  Antoine van Bommel en vader Christ
    Bijzondere intentie
Woensdag �8 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
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Parchocie O.L. Vrouwe Presentatie
Overleden
Zr. M. Michaele Zeller, 77 jaar, Missieklooster Heilig Bloed.
Martien Dekkers, 68 jaar, Hagelkruisweg ��.

Spreekuren Pastorie 
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot �� uur is er een medewerk-
ster aanwezig op de pastorie, tel �8���5.  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.:�8���5. Voor vragen of 
een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u terecht bij het 
parochiecentrum in Beek en Donk tel. 049�- 46���6
 
Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste Parochianen die niet meer mobiel zijn. 
Ook u hoort erbij!
We kunnen als u dat wenst, elke veertien dagen na de H. Mis de H. Communie bij u 
thuis te brengen. Vanaf ��.00 uur kunt u ons dan bij u thuis verwachten.
U kunt zich telefonisch aanmelden op tel. Nr. �8���5 of via een briefje in de brie-
venbus van de pastorie aan de Heindertweg �. Het kan ook via de mail olvpres�@
onsmail.nl of  bellen naar Tosca Ruiters tel. �8�5��.
Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze dienst te bewijzen.
Samen vormen we de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Communie groep.
 
70ste Sterfdag van Pater Eustachius
Op zondag � september a.s. om ��.00 uur wordt er in de Michaëlkerk in Beek en 
Donk een eucharistieviering gehouden met daarin aandacht voor de 70ste sterfdag 
van de zalige pater Eustachius. De parochiële koren van Beek en Donk hebben hun 
medewerking al toegezegd en beide gilden zullen aanwezig zijn.
Na afloop van de viering is er koffie met cake.
Bij deze nodigen wij u van harte uit om bij deze viering aanwezig te zijn.
Met vriendelijke groet, Pastoor Verbraeken.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.�0 uur op zondagen
�7.�0 uur maandag t/m vrijdag
09.�0 uur zaterdag
Uitstelling van het Allerheiligste
�5.�0 uur - �7.00 uur maandag en vrijdag
�0.00 uur - ��.00 uur woensdag
�0.�0 uur - ��.00 uur zaterdag en zondag
�6.00 uur - �8.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het 
Duits.  Allen hartelijk welkom!  Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl   telefoon: 049�-46���4
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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D a n k b e t u i g i n g 

Lieve mensen,
 
Wat waren/zijn wij blij en ontroerd met de warme deken die wij mochten 
ontvangen! Een deken van zorg, belangstelling en hulpvaardigheid tijdens het 
relatief kortstondige, maar intense ziekbed van 

    Jan Hanique.
 
Het medeleven na zijn overlijden, vroeg in de nacht van 5 op 6 juli �0�� in zijn 
eigen vertrouwde omgeving, heeft ons erg goed gedaan.
 
Dank aan de verzorgenden van de Zorgboog, de huisartsen, de dorpsgenoten en 
alle anderen die ons steunden in deze roerige periode.
 
Marietje Hanique-Hanssen, 
Hugo en Marjo

Open Dag Scouting 
Aarle-Rixtel.

Wij houden op �� augustus een open dag 
van ��.�0 uur – �7.00 uur om het Scou-
ting seizoen te openen! Op deze zaterdag 
kun je kennismaken met  Scouting in 
Aarle-Rixtel. De open dag staat helemaal 
in het teken van Kermis, maar dan op een 
avontuurlijke, Scouting manier. 
Zo is er een Chinese overzet gemaakt 
van hout en touw, je kunt blikgooien en 
eendjes vissen of lekker popcorn eten of 
zelf een wafel bakken boven het kamp-
vuur! Ouders zijn van harte welkom op 
ons koffieterras. Je hoeft uiteraard geen 
lid van Scouting te zijn om gezellig naar 
onze kermis te komen. Iedereen is van 
harte welkom!
Onze jeugdleden die de leeftijd hebben 
om naar een volgende speltak te gaan, 
vliegen op deze dag op een spectacu-
laire manier over. Als je toevallig langs 

de blokhut komt, kun je nu al zien dat er 
volop gepionierd wordt. Het zal zeker net 
zo leuk worden als vorig jaar.
We hebben in het nieuwe seizoen bij alle 
speltakken nog ruimte voor nieuwe leden, 
maar wij willen  dit keer speciaal aandacht 
vragen voor onze nieuwe speltak, de mini 
Scouts. Deze speltak is voor jongens van 
5 tot en met  7 jaar en voor meisjes van 5 
t/m �0 jaar. We gaan draaien op dinsdag 
van �8.00 uur tot �0.00 uur en in sep-
tember ben je van harte welkom om 4 
avonden gratis te komen kijken hoe leuk 
het is. Dit kan op dinsdag �, �0, �7 en �4 
september. 
Graag tot ziens bij de blokhut!
Bestuur Scouting Aarle-Rixtel.

Gevonden: 
Fotocamera in etui bij de Rabobank in 
de Dorpsstraat. Af te halen bij Joep Ver-
groesen, tel. �8�566.

Klokje                                               

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
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Kantoor Veedrift �-A
5708 HS Helmond
Tel (049�) 7540�0
info@hgassurantienbrabant.nl
www.hgassurantienbrabant.nl

Privé
Bosscheweg �04

57�5 GX Aarle-Rixtel
06 - �044460�

t.jong�84@upcmail.nl

Theo de Jong
Uw adviseur voor 

Laarbeek



��

Burendag 2013

Op �� september viert Nederland voor 
de achtste keer Burendag. Voorgaande 
jaren was het steeds een groot nationaal 
feest. In �0�� deden in heel Nederland 
ruim �,� miljoen mensen mee! Samen 
ondernamen zij allerlei activiteiten die de 
buurt leuker maakten en hen nader tot el-
kaar brachten. Burendag is een initiatief 
van Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
en wordt ieder jaar in het vierde weekend 
van september gevierd. Het is mogelijk om 
geld aan te vragen bij het Oranje Fonds 
wanneer je in dat weekend Burendag viert.
Het thema van Burendag is ‘koppen bij 
elkaar’. Dus: Koppen bij elkaar en verzin 
samen een goed idee voor Burendag. 
En ook: Koppen bij elkaar en ga samen 
Burendag vieren! Op Burendag voeren 
buren hun goede ideeën uit, van buurt-
ontbijtjes tot zeskampen en schoonmaak-
acties, eventueel met een bijdrage van 
maximaal € 500,= van het Oranje Fonds. 
Dit jaar willen het Oranje Fonds en Douwe 
Egberts er een nóg groter succes van 
maken. Deze zomer gaan wij daarom in 
heel Nederland, dus ook in Laarbeek!, de 
vraag stellen: ‘Wat doe jij op Burendag?’

Burendag nationale feestdag.
Op initiatief van Douwe Egberts vierden 
we in �006 voor het eerst Burendag in Ne-
derland. In �008 ontstond de samenwer-
king tussen Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds. Het Oranje Fonds is het nationale 
fonds voor sociale initiatieven en bevordert 
de samenhang tussen groepen mensen. 
Met Burendag willen beide organisa-
ties mensen dichter bij elkaar brengen.
Douwe Egberts brengt buren met elkaar 
in contact, met een goede kop koffie. 
Met koffie kun je echt even de tijd nemen 
voor je buren. Koffie is voor buren het 
begin voor het leggen en versterken 

van de contacten. En die contacten 
zijn de basis voor een leuke Burendag!
Het Oranje Fonds steunt sociale initia-
tieven en bevordert zo contact en ver-
binding tussen groepen mensen. Ook 
met Burendag willen wij mensen dichter 
bij elkaar brengen. Daarom  is het voor 
buurtorganisaties mogelijk om via www.
burendag.nl/aanvragen een aanvraag tot 
€ 500,= in te dienen bij het Oranje Fonds 
om hun Burendagplan te kunnen uitvoeren.
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met: ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek, Otterweg �7, 574� BC Beek en 
Donk. Telefoon: 049�-��8807 of mailen 
naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.nl

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Vrijwilligers gezocht voor 
diverse organisaties

ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek 
is voor wooncomplex Zonnetij in Aarle-
Rixtel op zoek naar gastvrouwen/gast-
heren die de volgende taken op zich 
willen nemen: mensen te woord staan en 
begeleiden, koffie zetten en schenken, 
klaarzetten en opruimen van beno-
digde materialen e.d. Werktijden: dage-
lijks van 9.00 tot ��.00 en van �4.00 tot 
�6.00 uur. Vooral op zaterdag en zondag 
zijn er nog vrijwilligers nodig! ’s Avonds 
werken is ook mogelijk op dinsdag en 
donderdag van �9.00 tot ��.00 uur.
Ook voor wijkrestaurant de Laarbikker 
in de ontmoetingsruimte van de Water-
poort in Beek en Donk is ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek op zoek naar 
gastvrouwen/gastheren. De taken van de 
vrijwilligers zijn: voorbereidingen treffen 
in de keuken, helpen met het bereiden 
van de maaltijden en hulp bieden bij de 
bediening en de kassa. Werktijden zijn 
op donderdag van �6.�0 tot �0.00 uur.
Voor dit wijkrestaurant is ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek tevens op zoek 
naar kookvrijwilligers die samen met an-
dere vrijwilligers verse �-gangen maaltijden 
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willen bereiden. Enige ervaring met koken 
is gewenst. Werktijden zijn op woensdag 
en/of donderdag van �6.�0 tot �0.00 uur.
Voor het maatjesproject van ViER-
BINDEN wordt een muziekmaatje 
gezocht voor een 85-jarige man uit 
Lieshout om samen met hem muziek 
te maken en/of een spel te spelen.
Voor een ��-jarige vrouw uit Laarbeek van 
Somalische afkomst is het maatjesproject 
op zoek naar een maatje die er met haar 
op uit gaat. Dit houdt in: koffie drinken, 
wandeling maken, dorpshuis bezoeken, 
en vooral gezellig praten met elkaar zodat 
zij de Nederlandse taal goed kan oefenen.
Voor meer informatie over vrijwilligers-
vacatures, graag contact opnemen met: 
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek, 
Otterweg �7, 574� BC Beek en Donk.
Telefoon: 049�-��8 807 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 dorpsservice-
punten.

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Zomeropening heemmuseum 
Aarle-Rixtel

Gedurende de maanden juli en augustus 
is het Aarlese heemmuseum elke zon-
dagmiddag van �4.00 tot �7.00 uur ge-
opend. Het heemmuseum heeft onder 
meer  een uitgebreide collectie aan  oude 
ambachtelijke gereedschappen , weeg-
schalen, schoolattributen , hang- en 
sluitwerk, enz. enz.   allen afkomstig van 
het voormalige museum Theodorus van 
wijlen Theo van Berlo. Daarnaast zijn er 
gevarieerde collecties te zien aan arche-
ologische vondsten, devotionalia enz.  
enz. Verder is er een ouderwetse boeren-
herd ingericht en is er een aparte afde-
ling van Klokkengieterij Petit en Fritsen.
Kortom , het is beslist de moeite waard 
om het heemmuseum te bezoeken. 
De koffie staat klaar!

Ontmoetingsgroep 
voor nabestaanden

na overlijden partner.

Bij voldoende aanmeldingen wil de Stich-
ting Rouwbegeleiding  Helmond e.o. “Om-
zien naar elkaar”  in het najaar starten met 
een nieuwe ontmoetingsgroep voor nabe-
staanden die hun partner een half jaar of 
langer geleden verloren hebben.
Lotgenoten kunnen elkaar in deze groep 
tot steun zijn bij het verwerken van hun 
verlies en bij het zetten van de eerste 
stappen naar een ander leven. 
Een groep van maximaal acht deelne-
mers/sters,  komt acht keer bij elkaar op 
dinsdag-middag van �4.�0 u tot �6.�0 uur  
in het Gezondheidscentrum Leonardus, 
Wethouder Ebbenlaan ��� in Helmond.
De begeleiders hebben een opleiding ge-
volgd bij Landelijk Steunpunt Rouw (LSR). 
De ontmoetingsgroepen zijn een initiatief 
van de gezamenlijke kerken in Helmond, 
maar staan open voor iedereen, kerkelijk 
of niet kerkelijk, uit Helmond en omge-
ving.
Voor meer informatie en/of aanmelding:  
Mieke Diepstraten  049�-55�940
www.rouwbegeleidinghelmond.nl  
info@rouwbegeleidinghelmond.nl

Spreekuur dorpsondersteuner 
Aarle-Rixtel.

De dorpsondersteuner voor Aarle-Rixtel 
heeft vanaf  dd. Dinsdag  �� augustus 
spreekuur van 9.00 tot ��.00 uur in de 
ontmoetingsruimte van Zonnetij, Hein-
dertweg  87. U kunt dus voortaan op de 
dinsdagen daar terecht voor informatie 
en advies op het gebied van zorg, leef-
baarheid, welzijn en wonen. Buiten deze 
tijden kunt u hem ook bereiken bij ViER-
BINDEN, 
Tel 049�-��8805 of 06-���447�6 of via 
mail: bvdwaardenburg@vierbinden.nl
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Cendra  jeugd en tienercentrum

Het bestuur en de vrijwilligers van 
CENDRA kijken met veel genoegen terug 
op het afgelopen schooljaar, waar we 
met de tieners van Aarle-Rixtel geweldig 
veel lol en gezelligheid hebben genoten.
Hiervoor willen we zeker alle ouders be-
danken die ons het vertrouwen hebben 
geschonken om met hun kinderen samen 
aan de toekomst van  jongeren te werken. 
Wij zijn van mening dat we het niet alleen 
kunnen, ook de  instantie`s die met jonge-
renwerk te maken hebben zoals de LEV 
groep,  Vierbinden, Politie, OJA en andere 
tienerwerken in onze gemeente danken 
wij voor de deelname in de zorg om jullie 
jongeren. Trots zijn we op de grote getale 
van kinderen die vrijblijvend van ons cen-
trum gebruik maken, wat zij dit jaar lieten 
blijken door met grote letters op onze bar 
te schrijven  “EEN WARM THUIS” 
Om sommige ouders enkele dingen dui-
delijk te maken een paar regels waar wij 
ons aan houden !
In de eerste plaats zijn wij er voor de kin-
deren en anders dan andere tienerwerken 
komen ouders op de tweede plaats. Dit 
houdt in dat een kind vrij is om bij ons  
binnen te lopen en te gaan wanneer hij 
of zij dat wil. Ook de gesprekken met 
kinderen blijven binnenshuis. Bij aange-
troffen mistoestanden zullen we in overleg 
met de daarvoor verantwoordelijke in-
stanties  ouders in kennis laten stellen. 
Voor ouders die zelf hun verantwoorde-
lijkheid nemen en willen weten hoe hun 
kind  zich bij ons gedraagt zijn we altijd 
welwillend om daar tijd voor vrij te maken. 
Hierbij houden we wel sterk vast aan het 
vertouwen van het kind naar ons toe en 
zullen dit ook naar de ouders toe niet be-
schamen of het moet in het belang van de 
veiligheid van het kind zijn.

Cendra is als tienercentrum  bedoeld voor 
tieners  vanaf �0 jaar tot �9 jaar, hierover 
is bij sommige ouders vaak een misver-
stand en krijgen wij regelmatig kinderen 
binnen die te jong zijn, bij deze wil ik de 
betreffende ouders vragen om hier  reke-
ning mee te houden .Ook is er veel mis-
verstand over de oudere tieners die van 
Cendra gebruik maken, deze zouden voor 
overlast, drugs- en alcoholgebruik zorgen 
.Hierover kunnen wij zeggen dat er bij 
CENDRA binnen en op onze buitenplaats 
geen alcohol of drugs toegestaan zijn 
en de oudere jeugd zich er redelijk aan 
houdt en er zich er van bewust is dat als 
er kinderen in de buurt zijn wij dit niet to-
lereren en ze daar zeker op aanspreken.
Door de jaren heen heeft CENDRA met zijn 
goed opgeleide vrijwilligers bewezen dat 
er voor elk kind in ons dorp plaats is in ons 
centrum en ook laat zien dat deze groepen 
jongeren de basis zijn voor onze toekomst.
Bij deze wensen wij een iedereen een 
prettige vakantie  toe en verheugen we 
ons op komen schooljaar.
Bestuur CENDRA
Tel :049��84586 www.cendra.net
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Studio Purana Ademtraining en 
informatie Avond

 
Op donderdag �5 augustus is er weer een 
gratis informatie bijeenkomst over de po-
sitieve effecten van bewust adem en de 8 
weekse Ademtraining. aanvang �0.00 uur 
aan de Havenweg � in Aarle-Rixtel
 
Mensen die meer verdieping en ware ont-
spanning willen in hun vakantie kunnen 
zich aanmelden voor de YOGA IBIZA 
RETRAITE  van 8 t/m �5 Oktober aan LA 
PLAYA IBIZA CHIRINCANA voor beide 
aanmelden via: info@studiopurana.nl
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www.autoschadeverbakel.nl
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Hondenpoep preventie 

Het mag als bekend verondersteld 
worden dat hondenpoep een regelmatig 
terugkerend probleem is. Op vraag aan 
de DPPers (DorpsPlatformParticipanten) 
van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel welke 
activiteiten dat zij voor �0�� als belang-
rijkste vonden om iets aan te doen, werd 
hondenpoep als tweede genoemd en 
scoorde dus hoog. De gemeente heeft in 
haar commissie BOR (Beheer Openbare 
Ruimte) van 6 juni jl. deze problematiek 
aan de orde gesteld. In de notulen wordt 
dit als volgt weergegeven:
Quote:
7. Voorstel tot het instellen van een on-
derzoek naar de kosten van extra maat-
regelen ter bestrijding van hondenpoep-
overlast. De heer Brouwers zet nog even 
kort uiteen wat de strekking is van het 
voorstel van zijn fractie met betrekking 
tot dit onderwerp. De leden van de com-
missie vinden het een sympathiek voor-
stel en zijn het er allemaal wel over eens 
dat het hier in hoofdzaak gaat om een 
mentaliteitskwestie. Geen van de partijen 
is voorstander van het invoeren van hon-
denbelasting. Er worden een aantal feite-
lijke vragen gesteld die door wethouder 
Biemans zullen worden beantwoord in 
een memo, die hij in de volgende verga-
dering met de commissie wil bespreken.
De dorpsraden zullen hier intensief bij be-
trokken worden.
Hij wijst erop, dat de gemeente Laarbeek 
overigens al beschikt over een heldere 
folder waarin alle informatie met betrek-
king tot deze problematiek is opgenomen. 
Wellicht moet deze folder opnieuw onder 
de aandacht worden gebracht van de 
burgers. De voorzitter stelt vast dat dit 
onderwerp aan de hand van een memo, 
waarin alle relevante aspecten worden 

uitgewerkt, in de volgende vergadering 
van de commissie opnieuw zal worden 
behandeld.
Unquote
Ofschoon wij  nog geen vraag van de 
gemeente hebben gekregen willen wij 
toch onze visie geven die bij zou kunnen 
dragen aan een oplossing.
Het Dorpsplatform stelt de volgende 
maatregelen voor:
Onderzoek welke routes de meeste hon-

denbezitters lopen bij 
het uitlaten van de hond. 
Plaats op strategische 
punten een afvalbak die 
duidelijk aangeeft dat 
het hier om deponeren 
van hondenpoep gaat. 
Stel gratis zakjes ter be-
schikking en leg die op 
de plaatsen waar ook de 

zakken voor plastic inzameling afgehaald 
kunnen worden. Stel het meenemen van 
een afvalzakje bij het uitlaten van een 
hond verplicht in de gemeentelijke veror-
dening.
Laat de bestaande hondenuitlaatplekken 
intact en evalueer na een jaar of deze be-
houden moeten blijven.
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
heeft budget voor burgerinitia-

tieven vrijwilligerswerk

Al eerder heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
een bericht in het Gemeenschapsblad ge-
plaatst over de mogelijkheid om een sub-
sidie aan te vragen voor bepaalde burge-
rinitiatieven/vrijwilligerswerk. Wij willen dit 
graag  nog een keer onder de aandacht 
brengen. De gemeente Laarbeek heeft 
alle Laarbeekse dorpsfora voorzien van 
een budget waarmee ze vrijwilligersinitia-
tieven in hun eigen dorp eenmalig kunnen 
ondersteunen. Het doel is om initiatieven, 
die de leefbaarheid, levendigheid en sa-
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menhang in de dorpen ten goede komen,  
een extra impuls te geven. De gemeente 
heeft dit budget aan de dorpsfora in be-
heer gegeven, omdat bij hen het behoud 
van de leefbaarheid een speerpunt is en 
omdat zij een goed beeld hebben van wat 
er leeft in hun dorp.
Omdat de gemeente slechts enkele cri-
teria heeft aangegeven waaraan de ini-
tiatieven moeten voldoen hebben de 
dorpsfora naar eigen inzicht aanvullende 
richtlijnen en voorwaarden opgesteld om 
goed te kunnen beoordelen welke subsi-
dieaanvragen in aanmerking komen voor 
een bijdrage uit het budget en welke niet. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op 
onze website www.dorpsplatform.nl op 
de pagina Subsidies. Hierop staan onze 
basisrichtlijnen en een formulier voor het 
aanvragen van subsidie. 
Heeft u een goed idee om de leefbaar-
heid in Aarle-Rixtel te verbeteren, dan 
kunt u uw aanvraagformulier indienen bij 
het secretariaat van Stichting Dorpsplat-
form Aarle-Rixtel, Kannelustweg ��, 57�5 
EJ Aarle-Rixtel of per e-mail aan info@
dorpsplatform.nl 
Een autonome commissie beoordeelt uw 
subsidieaanvraag en u krijgt hierna be-
richt wat de commissie besloten heeft.  
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Wederom een  Culinaire wan-
deling op landgoed Croy

‘De smaak van Croy’

Stichting Streekontwikkeling Croy organi-
seert op zondag �5 augustus weer een 
culinaire wandeling op Croy, de Food-
valley van Laarbeek. Tijdens een � uur 
durende wandeling kan men weer ge-
nieten van een 4 gangen menu bereid met 
producten afkomstig van de bedrijven op 
Croy. Het aantal plaatsen is beperkt. Men 
kan zich inschrijven via de website www.
landgoedcroy.nl.

Men zal verrast worden door de authen-
tieke smaak van diverse producten van 
Croy. Al wandelend kan men genieten van 
een voorgerecht, overheerlijke soep, bio-
logische groenten met rundvlees en een 
heerlijk nagerecht. Bij dit alles worden 
natuurlijk diverse Croy producten ge-
schonken, zoals bier, appel- en perensap, 
en vlierbloesemlimonade. De wandeling 
vindt plaats in de directe omgeving van 
kasteel Croy en gaat door een uniek klein-
schalig landschap. Men wordt ontvangen 
met heerlijke muziek en ontmoet tijdens 
de wandeling diverse ondernemers die 
in kraampjes informatie verstrekken over 
hun bedrijf en hun producten.
 
Waar start de wandeling
De wandeling start op de parkeerplaats 
tegenover de ingang van kasteel Croy 
(Croylaan �0). De route is uitgezet met 
pijltjes. Er zijn drie verschillende start-
groepen, namelijk van ��:�0 - ��:�0 uur, 
van ��:�0 - �4:�0 uur en tussen �4:�0 - 
�5:�0 uur. De kosten per persoon zijn 
€ 20,-. 

Wandeltip: De route gaat over boe-
renland en onverharde paden en is dus 
niet geschikt voor wandelwagens en rol-
stoelen. Neem bij nat weer laarzen of 
berg¬schoenen mee. Het meenemen van 
een hond is niet toegestaan.
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Only4animals.

Sinds �5 juni �0�� is in de Dorpsstraat 
de dierenspeciaalzaak Only4animals ge-
vestigd. Voordien zat daar  de drogisterij 
van Peter Raymakers. Reportad is op be-
zoek bij Ben en Bianca Bloemendaal die 
reeds lang in de dierenbenodigdheden 
handelen. Ben heeft namelijk een wagen 
waarmee hij diverse markten in de om-
geving aandoet. In Venray op maandag, 
op woensdag de markt in Geldrop en in 
Woensel staat hij op de zaterdagmarkt. 
Dit blijft hij ook doen. Hij heeft een markt-
wagen van acht meter lengte. Hij hoeft 
nu maar een half uur te werken om zijn 
marktwaar te kunnen etaleren! “Ik was 
daar in het verleden twee uren mee kwijt 
voordat ik kon gaan verkopen, maar ook 
twee uur om alles weer in te pakken”; 
aldus Ben. “Ja, zegt Bianca, ik vind het 
fijn op de markt te staan, maar in de 
wintermaanden is het niet zo leuk. Veel 
te koud, ik ga er nu echt op vooruit”. Ze 
waren al  een hele tijd op zoek om een 
geschikte locatie te vinden in Gemert. 
Maar, helaas. Zij wilden graag bij de 
winkel wonen. Deze gelegenheid deed 
zich in Aarle-Rixtel voor. “Dan ben je thuis 
als de kinderen uit school komen“. Zegt 
Bianca, “ik ben mogelijk wel ouderwets, 
maar de kinderen vinden het wel fijn als je 
er bent als ze uit school thuis komen”. Ze 
hebben twee dochters en twee zonen. De 
middelste van �4 jaar is een tweeling. De 

oudste van zestien zit in haar examenjaar. 
De jongste van �� doet zijn laatste jaar op 
basisschool de Driehoek in Aarle-Rixtel. 
De tweeling van �4 zit net als de oudste  
in Gemert op de middelbare school. De 
familie Bloemendaal is druk bezig om te 
verhuizen van Handel naar Aarle-Rixtel. 
Maar eerst dient de bovenwoning aange-
past te worden, een nieuwe keuken heeft 
Ben al klaar staan om deze te installeren. 
Achter de winkel hebben zij veel ruimte, 
maar Ben dient nog wel van alles aan te 
passen. Ben heeft nogal veel vogels, hij 
wil daar de ruimte achter zijn huis voor 
geschikt maken als grote volière. De 
tuin is vrij groot, op het achterste stuk 
dient gras te komen staan voor zijn twee 
schaapjes. Ben laat Reportad zien wat 
hij heeft gedaan en wat er nog dient te 
gebeuren. Het pand aan de Dorpsstraat 
�6 is enorm groot en bied hem voldoende 
ruimte om zijn hobby’s te kunnen uitoe-
fenen. Hij heeft tientallen vogels, allerlei 
soorten knaagdieren, verschillende ko-
nijntjes, zelfs mooie kleine hondjes. “Het 
meeste is niet voor de verkoop, die zijn en 
blijven van mij” zegt hij. Ben is een grote 
dierenliefhebber. Hij heeft diverse koppel-
tjes kleine muizen met en zonder jongen, 
diverse soorten hamstertjes. In de winkel 
is hij druk doende om die naar zijn wens 
in te richten. “Ja”, zegt Bianca, “er komt 
nog een viseiland en een vogelafdeling”. 
De konijntjes in de winkel zijn erg lief en 
tam. “Ja”, zegt Ben, “de kinderen mogen 
gerust een konijntje aaien. Bij mij zitten 
ze niet volledig achter glas, waar je alleen 
maar mag kijken. Als ze bij mij de winkel 
uitgaan, moeten ze ook weten dat ze 
lief en aardig konijntje hebben gekocht”. 
In de dierenspeciaalzaak kun je terecht 
voor spullen en voeding voor honden, 
katten, vissen, knaagdieren, kippen en 
vogels. Voor de vissers heeft hij maaien 
en meelwormen. Maar ook dieetvoeding 
heeft hij op voorraad. Voor Aarle-Rixtel is 
de nieuwe dierenspeciaalzaak een aan-
winst. Je kunt er terecht voor deskundig 
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advies, allerlei benodigdheden voor je 
huisdier. Ook hebben ze diverse vogel en 
honden kooien, viskommen, speelattri-
buten, riemen, teveel om op te noemen. 
Loop gerust vrijblijvend binnen, Ben en 
Bianca zullen u graag te woord staan. En 
wilt u iets speciaals, zij zullen u graag van 
advies dienen. Reportad bedankt Ben 
en Bianca voor de koffie en wenst hen 
succes met hun mooie winkel. Reportad.
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LEZINGENREEKS KUNSTGE-
SCHIEDENIS 2013-2014

Met ingang van oktober �0�� gaat de 
seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel 
verder met de lezingenreeks kunstge-
schiedenis. Ofschoon het een vervolg is 
op de inleidende cursus Westerse Kunst-
geschiedenis van het afgelopen seizoen, 
staat deze cursus toch op zichzelf en is 
derhalve zowel geschikt voor starters 
als voor gevorderden. Er zijn weer 7 le-
zingen, maar ze worden nu tweewekelijks 
gehouden, waarbij een kleinere bezetting 
per cursus voor ogen staat.
Het thema voor dit jaar is: de Neder-
landse Schilderkunst vanaf de late Mid-
deleeuwen tot en met de Twintigste 
eeuw.
De lezingen worden verzorgd door kunst-
historicus Drs. Willem van Roij.
Om de kleinere bezetting van de lezingen 
te bereiken is gekozen voor � cursussen 
per donderdagmiddag. Elke cursus duurt  
� ½ uur en wordt gehouden in de oude 
Pastorie aan de Heindertweg �.  De 
eerste begint om ��.�0 uur en de tweede 
om �5.45 uur. Na ongeveer � kwartier 
wordt er een korte pauze ingelast om een 
kop koffie of thee te gebruiken. De ge-
plande data zijn �0 en �4 oktober, �4 en 
�8 november en �� december �0�� en 9 

Computer cursus

Het is alweer Augustus, het nieuwe 
cursus seizoen staat voor de deur.
We gaan weer beginnen  met een nieuwe 
computercursus voor iedereen die niet, 
of nog niet goed, met een computer kan 
omgaan.
Hoe is het met u?
Zit u nog steeds te dubben of u wel of 
geen cursus gaat volgen Kom, trek uw 
stoute schoenen aan, meldt u aan voor 
de cursus zodat u nog dit jaar weet hoe 
u een brief moet maken, een e-mail moet 
versturen met eventueel een foto en alles 
kunt vinden op internet.
De cursus start op woensdag �8 sep-
tember �0��. Negen personen in de 
voormiddag van 9.�0 uur tot ��.00 uur en 
negen ’s-avonds van �9.00 tot ��.�0 uur 
in de computerkamer in het Multifunctio-
neel centrum “De Dreef”
De Duivenakker 76, Aarle-Rixtel.
Als u nog geen computer hebt krijgt u er 
kosteloos een in bruikleen tijdens de duur 
van de cursus. 
Aanmelden, 
Cor Verschuuren, De Vinken �5, Aarle-
Rixtel Tel. 049�-�8��5�.
E.mail: cor.verschuuren@planet.nl

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

en �� januari �0�4. 
De eerste groep is compleet, we zoeken 
nog geïnteresseerden voor de �e groep.
De kosten voor KBO-leden zijn 45 euro 
en voor niet-leden 55 euro, te betalen 
voor aanvang van de cursus.
Opgave voor deze lezingen (�e groep) 
bij Nelleke Biemans 049�-�8�8��, of per 
mail: rwbiemans@gmail.com of bij bij 
Hans van Roij 049�-47409�, of per mail: 
jthbvanroij@live.nl. 

Hans van Roij
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Pater Pio Hagelaar, 60 jaar 
Kapucijner en 40 jaar priester. 

Pater Pio Hagelaar is dit jaar ruim zestig 
jaar Kapucijner. Geboren in Aarle-Rixtel 
op �� mei �9�4 in de Kerkstraat. Het pand, 
waar hij geboren is, stond naast café van 
Bracht. Nu ligt er de inrit naar de MCD. Hij 
was de derde van zeventien kinderen die 
het gezin Hagelaar had. Zijn doopnaam 
is Theofiel, de ouderen zullen hem her-
inneren als Thijf. Reportad is in gesprek 
met Pio, die uitgebreid vertelt over zijn 
jeugd, zijn leven als Kapucijner broeder, 
later als priester in Chili. De Kapucijners 
uit Helmond bedelden vroeger hun eten 
bij elkaar. Als volgeling van Franciscus 
van Assisië leefde zij sober en gingen 
rond in de omgeving waar zij woonden. 
Zo ook kwam de pater uit Helmond, met 
strooi aan de kin, ook bij slagerij Hagelaar 
om wat vlees te halen voor de paters. De 

pater was een brave mens, Thijf kreeg zo-
maar prentjes van hem. Op de vraag wat 
wilde gij later worden, kwam steeds als 
antwoord: “Pater, met strooi aan de kin”. 
Als je dan in de laatste klas van de lagere 
school zit, was de keuze niet zo moeilijk. 
Het werd het klein seminarie van de Ka-
pucijners in Voorschoten. Na een viertal 
jaren daar gezeten te hebben, hij kon 
niet zo goed overweg met de pater die 
toezicht moest houden op de leerlingen, 
kwam Pio naar huis. Maar twee jaar later 
besloot hij om als broeder in te treden bij 
de Kapucijners. Als novice ingetreden in 
Udenhout, de kleine professie in �95�. 
Naar Enschede overgeplaatst waar hij als 
kok werkzaam was. Zijn grote professie 
gedaan in Helmond. Kapucijners bleven 
maar drie jaar op de zelfde plaats, hooguit 
werd zes jaar toegestaan. Ze woonden 
ook maar met vier kloosterlingen bij el-
kaar. Als er met acht kloosterlingen bij el-
kaar werd gewoond, gingen zij een nieuwe 
stichting plaats zoeken om daar te wonen 
en werken. Er werd niet aan je gevraagd 
of je daar mee eens was. Je kon hooguit 
om gegronde reden bezwaar maken. Dat 
werd dan ook nooit gedaan. Naast het 
kok zijn, werd er ook theologisch studies 
gedaan. In �960 kreeg hij te horen dat hij 
werd uitgezonden naar Chili. Hij kon zich 
in één jaar tijd voorbereiden op zijn werk 
daar. De Spaanse taal leren, hij moest 
daar een landbouwschool gaan stichten, 
dus naar de landbouwschool voor onder-
richt. Hij kreeg van de directeur privéles. 
Leerde ook hoe elektriciteit werkte, kon 
hij tenminste de kapotte lamp verwis-
selen. Hij vertelde terloops dat zijn Duitse 
medebroeder in Chili de stroommeter 
had omgedraaid, zodat ze praktisch geen 
stroom gebruikten. Dat bij zijn aankomst 
de landbouwschool, die door een Neder-
lands gezin was gebouwd, helemaal was 
verwoest door een aardbeving. Maar niet 
getreurd, er werd een nieuwe gebouwd, 
maar nu van hout. Ook het kerkje werd 
van hout opgetrokken. Met Kerstmis werd 
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door een plaatselijk vrouwtje een kaarsje 
bij de Kerststal geplaatst en aangestoken. 
Weg kerk, weg school. De bisschop had 
met hen te doen, zij kregen een rijkelijke 
cheque, zodat ze alles weer konden op-
bouwen. Gelukkig waren de doopboeken 
bewaard gebleven. Meestal toen de enige 
bevolkingsadministratie. Een jaar later 
moest hij bij de bisschop komen. Wan-
neer zij van plan waren om de cheque 
terug te betalen. De bewoners van de 
dorpen waren arm, geen voorzieningen, 
geen dokters. We woonden daar ook in 
een heel regenachtig gebied. Jaarlijks viel 
daar 4000 millimeter regen. We gingen 
naar de andere dorpen met het paard. 
Later had ik een lichte motor, maar wegen 
zijn er nooit aangelegd, met de fiets kon 
je niet. Bergop moest je er naast lopen, 
bergaf ook. Van de kinderen die er ge-
boren werden, overleed 95% binnen een 
jaar. De vrouwen hadden geen juiste voe-
ding, tekort aan vitaminen. Pio heeft de 
gaven dat hij pijn kan wegnemen. Hij was 
daar op jonge leeftijd achter gekomen op 
de Lieshoutseweg. Miet Kandelaars was 
gevallen in de gladde sneeuw bij het rond-
brengen van de Helmondse krant en had 
erge pijn. Met handoplegging had hij bij 
haar de pijn weggenomen. Miet stond op 
en kon met haar werk verder. Pio heeft in 
Chili hier dankbaar gebruik van gemaakt. 
Hij schreef ook producenten van medi-
cijnen aan, vroeg of hij proefmonsters 
mocht hebben. Hij kreeg regelmatig dozen 
vol met proefmonsters. Door zich te ver-
diepen in wat voor kwaaltjes bij de mensen 
voorkwamen, kon hij zo de mensen voort-
helpen. Hij beschikte zelfs over twee tan-
getjes zodat hij zelfs tanden kon trekken. 
Met de tandarts in de stad had hij de af-
spraak dat hij mensen naar hem mocht 
doorsturen met een briefje om eventueel 
de rest van een tand eruit te halen en dit 
pro deo. In Santiago kon hij zijn verdere 
studie afmaken. In �97� kwam hij vanuit 
Chili terug naar Aarle-Rixtel om hier in de 
parochie van O.L.Vrouw Presentatie door 

bisschop Bluysen op 9 december �97� 
tot priester worden gewijd. Terug in Chili 
kreeg hij de taak om jonge Chilenen op 
te leiden. Hij begon met een groep van 
�� leden. Dat is voor mij een hele fijne tijd 
geweest. In de tijd dat hij overste was in 
Santiago, gingen van zijn oude leerlingen, 
studeren aan de universiteit. Zo ook heeft 
hij groepjes mannen en vrouwen bege-
leid en hun meer thuis gebracht in de 
kerkelijke gebruiken, catechese lessen. 
Ze dragen nu nog zijn naam. De mannen-
groep is Pio, de vrouwelijke zijn Pia’s. Pio 
is een groot voorstanden dat de Chilenen 
zelf de leiding overnemen. De buitenlan-
ders dienen alles zo snel mogelijk bij de 
plaatselijke bevolking onder te brengen. 
Ondersteuning is op zijn plaats, maar 
houd de touwtjes niet in eigen hand. De 
landbouwschool is verder uitgebouwd 
door de broeders uit Boekel. De school 
is er alleen voor de bewoners uit de 
kampong. Pio moest ook zijn Chileense 
papieren halen om aan het middelbaar 
onderwijs les te mogen geven. Je dient 
toch de literatuur, de geschiedenis van 
het land te kennen. Chili is een lang uit-
gerekt land. Met enorme afstanden, je zit 
honderden kilometers van elkaar. Om de 
drie jaar komen de Kapucijners bij elkaar 
in een zogenaamd Kapittel. Daar wordt 
dan voor drie jaar de leiding gekozen. 
Na drie jaar ben je weer een gewone Ka-
pucijner. Je bent dienstbaar voor elkaar, 
voor je medemens. Geen poeha. Met je 
zeventig jaar ben je terug gekomen naar 
Nederland. Ben je nog eens terug ge-
weest? Ja, al diverse malen ben ik terug 
gegaan. Onze generaal overste vroeg of 
ik hem wilde begeleiden. Pio kent immers 
de taal, de streek, de mensen. Het leuke 
is dat ik gevraagd ben om op 9 december 
�0�� mijn veertig jarig priesterfeest bij 
hen te komen vieren. Ze betalen zelfs mijn 
reis en verblijfkosten. Ik heb zelf helemaal 
niets zoals dat een Kapucijner hoort. Op 
zondag �5 augustus �0�� viert hij dat met 
zijn familie en genodigden met een Eu-
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op tijd een feestje hebben”. Vandaar uit 
mijn verklaring op de mij reeds vaak ge-
stelde vraag: “Wat doe je daar (in Chili)?” 
In die twaalf jaar dat ik nu in Chili zit heb 
ik in groepsverband geprobeerd om een 
stukje geluk aan de evenmens te geven 
in ’t sociaal, maatschappelijk en gods-
dienstig leven. Nu ik door mijn wijding een 
nieuwe staat in ga, zie ik mijn toekomstig 
werk (beroep) als: “een staat van dienst-
baarheid aan anderen, wie het ook is en 
hoe het ook komt”, of het om gelovigen te 
zeggen: “werktuig zijn in de handen van 
de Heer, die instrumenten nodig heeft om 
in deze wereld Zijn verlossingswerk door 
mensen voort te zetten”. Omdat een mens 
“lichaam en geest is”, is het priesterwerk 
– vooral ook in de onderontwikkelings-
landen – veelzijdig. De mens lichamelijk 
gezond maken doet een dokter, maar het 
“beroep” van een priester is dienstbaar 
zijn en afgezien van omstandigheden en 
toestanden, een beetje geluk brengen 
daar, waar het ontbreektop sociaal maar 
vooral ook op godsdienstig terrein, want 
de geestelijke nood is even snijdend en 
bitter als de lichamelijke nood. Geachte 
lezer, u begrijpt misschien mijn geluk om 
deze grote en langverwachte uitverkie-
zing, maar ik hoop ook dat u de verant-
woordelijk begrijpt en de plicht om aan 
deze roeping te beantwoorden. De tijden 
waarin we leven zijn niet gemakkelijk en 
de opgave is groot. Maar het geloof en 
de morele steun vooral van uw gebed, 
geven mij moed en durf en de “Zetel der 
Wijsheid” zal mij inzicht verschaffen om 
mijn taak naar behoren te vervullen. De 
moderne ongelovige mens begrijpt moge-
lijk hier niets van, ze schudden het hoofd, 
hebben medelijden of verklaren je voor 
gek. Laat ze maar, mij is het een eer om 
een “edele gek” te zijn. Tot spoedig weer-
zien op 9 december, fr. Pio Hagelaar Ofm.
cap.

In het Gemeenschapsblad van 
6 december 1973 stond het 

volgende schrijven van 
Pio Hagelaar

Geachte dorpsgenoten,
Zoals Franciscus van Assisië, Antonius 
van Padua, Koenraad van Parzam en 
overigens alle leden van de Kapucijnen-
orde, hun geboorteplaats als achternaam 
hebben gekregen, zo hebben ze mij bij 
mijn intrede de naam gegeven: Pio van 
Aarle-Rixtel. Het interessante van zulke 
benaming daarbij is, dat men in het buiten-
land wel eens denkt dat je van adel bent. 
Ik laat ze zo wijs. Wat ik wil zeggen is: 
dat ik met recht van “dorpsgenoten” mag 
spreken, ook al zitten we fisiek enkele dui-
zenden kilometers van elkaar. Het blijkt nu 
weer dat we met elkaar verbonden zijn, 
want de Donk lijkt “te min” voor “de edele 
neomist”; het moet wel in Aarle gebeuren. 
Als ik een inwoner van Aarle-Rixtel moet 
beschrijven, dan geloof ik, dat ik in het 
kort zo moet zeggen: “goed volk, gelovig, 
gemoedelijk, werklustig en ze moeten 

charistieviering om �0.00 uur in de kerk 
van O.L.Vrouw Presentatie, aansluitend 
is er een receptie in de Couwenbergh. 
Dan gedenkt hij zijn 60 jarig kloosterleven 
en 40 jarig priesterfeest. Zijn leven is 
leven van dienstbaarheid voor de mede-
mens. Hij heeft zich op diverse plaatsen 
in Chili werkzaam geweest, heeft allerlei 
taken op zich genomen zonder zich af te 
vragen, kan ik dit wel. Je doet wat van je 
gevraagd wordt. Reportad wenst Pio een 
fijne dag toe op �5 augustus. Maar vooral 
weer een fijn weerzien van zijn mensen 
in Chili op 9 december �0��. Reportad 
bedankt Stan Hagelaar voor de gastvrij-
heid en natuurlijk voor de heerlijke koffie. 
Pater Pio, bedankt voor je tijd die je voor 
mij hebt ingeruimd en het fijne gesprek. 
Reportad

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
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Kermis in Aarle-Rixtel 
“Klokkenkoningschieten” 

bij de Blauwe Schut.
Kermis �0�� 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 dinsdag �0 augustus zal er geschoten 
worden om de titel “Klokkenkoning �0��”. 
De dag zal beginnen om 09:�0 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 �4:�0 worden voort-
gezet met het “Klokkenkoningschieten”. 
Hieraan kan iedereen, die �8 jaar of ouder 
is, deelnemen. U dient, in het kader van 
de wapenwet, wel een legitimatiebewijs 
bij te hebben. Het inschrijfgeld bedraagt 
� euro. Naast de titel en de eer ontvangt 
de gelukkige winnaar een tafelbel, die ge-
schonken wordt door de Koninklijke klok-
kengieterij Petit en Fritsen. De naam van 
de winnaar zal voor eeuwig in de klok ge-
goten worden. Het is een schitterende ge-
legenheid voor iedereen om een gooi te 
doen naar zo’n prachtige klok. Iedereen 
kan zo maar het gulden schot lossen. Ui-
teraard zal de Rode Schut als gast aan-
wezig zijn. U bent van harte welkom bij 
het “Jan van Doorenpaviljoen”, op dinsdag 
�0 augustus. Het terrein is geopend vanaf 
��:�0 uur. 
“Aarle kermis” zal wat het gilde betreft tra-
ditioneel van start gaan. Op zaterdag �7 
augustus zal vanaf �0:00 uur de kermis 
door de tamboers bij de leden worden 
aangezegd. Vanaf �8:00 zal de kermis 
worden geopend met een vendelgroet 
bij wooncomplex “Zonnetij” en aanslui-
tend een rondgang door het dorp. Op 

de kermismaandag zijn wij te gast bij de 
Rode Schut op het schietterrein aan de 
Havenweg. Hier zal een spannende strijd 
losbarsten om het �-jaarlijks Koning-
schap. Tot ziens op een van onze ker-
misdagen. Voor meer informatie, website: 
www.olvgilde.net  E-mail: secretariaat@
olvgilde.net 

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno ���4
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Na de zomervakantie gaan de 
groepslessen Qi Gong weer 

van start! NU OOK EEN AVOND-
GROEP!!

Qi Gong zijn de aloude Chinese Gezond-
heidsoefeningen. De methode waarin ik 
les geef heet ‘Qi Ba’ en betekent jezelf 
bekwamen in energie (Qi). De lessen 
beginnen met een workout met de staff. 
Spierkracht, soepelheid en conditie 
worden getraind en er worden zelfverde-
digingtechnieken geleerd. Daarna volgen 
de Qi Gong oefeningen, waarbij ademha-
ling, beweging en ontspanning je weer 
terugbrengen bij je bron. Hierin ligt je in-
nerlijke kracht en rust waarmee je vol ver-
trouwen het leven tegemoet kunt treden. 
Deze vorm van Qi Gong is, gezien de 
sportieve workout, ook geschikt voor een 
jonger publiek!
Lestijden: 
* maandagavond van �9.�0 – ��.00 uur 
Locatie: OBS Het Klokhuis, Wijnkeder-
 weg �A, Beek en Donk
* dinsdagochtend van 9.�0 – ��.00 uur 
Locatie: MFC De Dreef, De Duivenakker 
76, Aarle-Rixtel
Bezoek de gratis Open Les op maandag-
avond �9 augustus of dinsdagochtend �0 
augustus!
Aanmelden voor het nieuwe seizoen 
�0��-�0�4 en verdere informatie via 
e-mail dorine@horrik.nl of telefonisch nr. 
06-���8008�.
Dorine van Horrik - Qi Instructor - 
www.dorinevanhorrik.nl
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www.twanvanhout.nl
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Een splinternieuw seizoen bij 
DéDé Danceballet!

In de week van �9 augustus a.s. starten 
we met een splinternieuw balletseizoen 
van DéDé Danceballet.  Danceballet is 
een dynamische vorm van modern ballet. 
Verschillende dansstijlen worden gemixt 
waardoor het dynamisch, fel en energiek 
is! For kids, teens & grown-ups.
Een les van een uur bestaat uit twee ge-
deeltes:
De eerste helft bestaat uit een warming-
up, conditietraining, slow-down (een oefe-
ning voor je houding met basistechnieken 
uit klassiek ballet), spierverlengende (le-
nigheids-) oefeningen en spierverster-
kende oefeningen in een body-mix.
In de tweede helft van een les wordt er 
gedanst. In een lesprogramma van ruim 
tien weken leer je een complete chore-
ografie op een lekker dansnummer. Van 
klassiekers uit de 80’s tot de meest swin-
gende nummers uit de actuele charts. 
Danceballet is geen streetdance, geen 
jazzballet, geen modern ballet, het is een 

nieuwe vorm van ballet met veel power! 
Dit zul je uiteindelijk ook laten zien door 
optredens, demonstraties en shows te 
geven! Natuurlijk dans je dan in prachtige 
kostuums! Per leeftijdscategorie wordt de 
les aangepast.
In het komende seizoen gaan we werken 
aan de �7 theatershows die we gaan 
geven in het voorjaar van �0�4, ge-
naamd; D- Dazzled! Een show die oog-
verblindend mooi wordt…Tijdens de 
voorstellingen doen alle leerlingen mee. 
Ze krijgen prachtige kostuums aan, ze 
worden opgemaakt door een visagiste, er 
komt een spetterend decor etc. etc. Een 
heuse show dus!
De lessen in Aarle Rixtel worden gegeven 
bij de Dreef op:
Maandag �9.00-�0.00 uur � 5 - � 5 
jaar
Zaterdag 9.00-�0.00 uur  
�-5 jaar
Zaterdag �0.00-��.00 uur 6-8 jaar
Zaterdag  ��.00-��.00 uur 9-�� jaar
Zaterdag  ��.00 – ��.00 uur 
��-�4 jaar
Nieuwsgierig? Volg gerust vrijblijvend een 
gratis proefles. Kinderen t/m 6 jaar mogen 
zelfs � gratis proeflessen volgen om uit te 
proberen of ze het leuk vinden!
Meer info? 
www.dededanceballet.nl  - 040 �54405�

Collecterooster augustus 2013 

�9 - �4 augustus Zonnebloem (Aarle-
Rixtel)

Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning 
en daar echt niet te veel voor betalen? 
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: �8�566, 

Klokje                                               
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Door het prachtige weer van de afgelopen 
weken is de belangstelling voor het fietsen 
tijdens de vakantieperiode heel goed ge-
weest, vooral op zondagmorgen was het 
druk en konden we lekker genieten. De 
komende weken gaat het programma 
gewoon door met fietsmogelijkheden 
op de dinsdag en donderdagavond, op 
woensdagmiddag en op zondagmorgen. 
Als extraatje organiseren wij op zondag 
�5 augustus samen met de Runnersclub 
Lieshout een prachtige recreatieve fiets-
tocht, de baten daarvan komen ten goede 
aan goede doel de actie Roparun. De af-
stand bedraagt �5 km. met de mogelijk-
heid om er een mooie lus van �5 km. extra 
bij te maken. Het vertrek in Aarle-Rixtel 
is bij café Stout en in Lieshout kan men 
starten bij het gebouw van de Runners-
club. Het vertrek is tussen �0.�0 uur en 
��.00 uur. De route gaat richting Handel 
en de pauze is bij natuurcentrum de 
Specht. Op onze site www.aandewielen.
nl en in de regionale week- en dagbladen 
volgt nog uitgebreide informatie.
Het Tourspel van Aan de Wielen is weer 
succesvol verlopen, �8� formulieren 
werden ingevuld. Niet alleen door de suc-
cessen van de Nederlanders in de Tour 
zelf, maar ook door de spanning in ons 
dagelijkse klassement, mogen we te-
vreden terugkijken. Wij danken Radio 
Kontakt, tweewielers Verbakel en het Ge-
meenschapsblad voor hun medewerking. 
De dagprijzen gingen naar de teams van: 
Albert Claessen, Floris Boon, Jelle van 
Beek, Daan Bontempi, Jasper Zomers, 
Rini Daniëls, Ron Colen, Snelle Jos, Jan 
Matheeuwsen, Bart van Zundert, Toon 
Geerts,  Gerrit van Dijck, Willem Vijf, Ton 
Dortmans, Pleun Classen, Amber Kuijpers 
en Fast Freddy. De eindprijzen, waarvan 
sommigen met meerdere teams, werden 
in de wacht gesleept door: Ton Dortmans, 

Ralf Migchels, Fast Freddy, Daniëlle Kuij-
pers, Rick van Bree, Eva Kemps, Mark 
Claassen,  Jan Verhorevoort,  Adri van 
Vroenhoven, Martijn Hendriks en Thijs 
Claessen.  Een flink aantal poogden om 
geen enkele punt te scoren, maar he-
laas lukte dat niemand, Thijs Claessen 
en Jasper Zomers incasseerden op het 
laatst nog � punten en dus schuift die pot 
door naar volgend jaar. Dan is er voor 
iedereen die wel of niet wil scoren weer 
volop kans.
Afd. publ.

Trimloop in Boekel
2e editie Padualoop: inschrij-

ving geopend
 GGZ Oost Brabant en de Gemertse Atle-
tiek Club (GAC) organiseren op zaterdag 
�� september de tweede editie van de 
Padualoop. Deze trimloop is er voor wed-
strijdatleten, trimmers, cliënten en per-
soneel van GGZ Oost Brabant, buurtbe-
woners en andere belangstellenden. De 
inschrijving is geopend.
De route voert over de verharde wegen en 
bospaden op het landelijk gelegen terrein 
van Huize Padua, Kluisstraat � te Boekel. 
Er zijn meerdere afstanden mogelijk, van 
�,5 km, tot �-6-9-�� en �5 km. Zowel be-
ginnelingen als gevorderde hardlopers, 
jong en oud, zijn van harte welkom. De 
start is om �5.�0 uur, volg op het terrein 
de aanwijzingen. 
Aanmelden en meer informatie
Voorinschrijven is tot �6 september mo-
gelijk via: www.ggzoostbrabant.nl/padua-
loop. De kosten bedragen dan �,50 euro 
(�,5 km) of 4 euro (� t/m �5 km). 
Op �� september is er een na-inschrij-
ving: tot �5.�5 uur in het gebouw De Car-
roussel. De kosten bedragen dan � euro 
(�,5 km) of 5 euro (� t/m �5 km). 
Er is gelegenheid om zich om te kleden, 
de douchegelegenheid is zeer beperkt.
Inlichtingen via www.gacgemert.nl of 
wedstrijden@gacgemert.nl. 
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LD&S Leo’s Diensten & Service BV

Inclusief 6% BTW

Voor onderhoud CV-ketel

Interesse?
Bel dan vrijblijvend voor onderhoud en storingen
naar 0623361665 of mail naar info@leodiender.nl

STOERE KINDERBRILLEN 
IN STIPHOUT

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout  

 Tel.:(049�)�86078  |  ‘s maandags gesloten
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De Eendracht en de Haagse 
Rozenknop schieten een 

traditionele handboogwedstrijd

Soms kom je ze nog wel tegen, hand-
boogschutters die traditioneel schieten, 
een houten boog zelfgemaakte houten 
pijlen geen vizier en zeker geen andere 
technische hulpmiddelen. Bij de Haagse 
Rozenknop uit Helmond en De Eendracht 
uit Aarle-Rixtel zijn een aantal van deze 
traditionele schutters lid. Op zaterdag �� 
mei hebben ze samen uitgemaakt wie 
nou het beste is:
Na  een wedstrijd over 7� pijlen, ge-
schoten in �4 series van �, op een ouder-
wets zwart wit  blazoen met een maximale 
score van 6 punten werd op de eerste 
plaats duidelijk dat het heel wat moeilijker 
is om de roos te raken dan met de mo-
derne bogen die nu gebruikt worden. Op 
zo’n ouderwets blazoen is de roos niet 
groter dan een pepermuntje. Hoe moei-
lijk het is om dat kleine rondje te raken 
bleek wel aan het einde van de wedstrijd. 
In totaal werden er 576 pijlen geschoten 
en daarvan kwamen er maar 4 in het “pe-
permuntje”  terecht.  
De scores waren in deze wedstrijd niet 
van het allergrootste belang, voor dit 
groepje schutters telt vooral het in stand 
houden van de traditie. Ervaren hoe een 
handboogwedstrijd voor de tweede we-
reldoorlog verliep, de handicaps en de 
mogelijkheden die het materiaal uitvinden 
en daarmee leren omgaan. Natuurlijk 
probeert iedere schutter zo goed mogelijk 
te presteren, maar als het een keer wat 
minder lukt is er geen man overboord. Je 
zelf meten aan een groep schutters die 
ook staan te genieten van een hele oude 

traditie is het allerbelangrijkste. 
De uitslag:
AANTAL TREFFERS
Carlie Leenders            5�
Willem van Veghel      5�
Gerrie van Hoof           46
Erwin Wijnhoven         �9
Harry Moors                 �4
Hans Heywegen          ��
Karel Kums                   �0
Hans Verachtert          �5

AANTAL PUNTEN
Willem van Veghel        ��0
Gerrie van Hoof             ��8
Carlie Leenders        ���
Harry Moors                   �00
Hans Heywegen  9�
Erwin Wijnhoven            84 
Karel Kums         65
Hans Verachtert             5�

AANTAL “PEPERMUNTJES”
Harry Moors         �
Carlie Leenders      �
  
Carlie Leenders werd daarmee de win-
naar met de meeste treffers, hij nam de 
wisseltrofee mee terug naar Helmond. 
Willem van Veghel werd tweede met de 
hoogste score en Harry Moors mocht zich 
gelukkig prijzen met een derde plaats, met 
de meeste pepermuntjes. Vermeld moet 
nog worden dat de beide verenigingen 
gezorgd hadden voor prachtige hand ge-
maakte prijzen die door  de deelnemers 
erg werden gewaardeerd.
De uitnodiging voor de returnwedstrijd na 
de vakantieperiode ligt er al.

Uitslag van de 8e wedstrijd van het 50e 
van Ganzenwinkeltoernooi.

Donderdagavond �8 juni j.l. was Hand-
boogvereniging Doele Concordia Wel-
varen uit Erp op bezoek bij Hand-
boogschutterij de Eendracht voor het 
verschieten van de 8e wedstrijd van het 
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50e van Ganzenwinkeltoernooi. Dit was 
tevens de laatste wedstrijd voor de va-
kantieperiode en ook de laatste wedstrijd 
op onze doel aan de Bosscheweg.
Aangezien Erp met slechts 4 schutters 
was opgekomen, telt hun resultaat alleen 
mee voor het individuele klassement.
Hoogste schutter van de avond werd 
Toon van Hoof van de Eendracht met ��0 
punten.
Christ Visser werd met ��9 punten 
hoogste schutter van Doele Concordia 
Welvaren.
Uitslag schutters de Eendracht:
 �. Toon van Hoof  ��0
 �. Walter Jansen  ��4
 �. Frank Schepers  ��5
 4. Paul van Bakel  �96
 5. Jo Maas   �76
 6. Michiel Verbakel  �69
 7 Arno Donkers   �40
 8 Frans Soontiens  ��5
 9. Harrie Moors    9� (hs)
�0. Geert van Ganzenwinkel  8� (hs)

De 9e wedstrijd van het 50e van Ganzen-
winkeltoernooi zal plaatsvinden na de va-
kantieperiode. Deze staat vooralsnog ge-
pland voor donderdag �9 september a.s. 
Op bezoek komt dan HBV Ontspanning 
uit St. Oedenrode, aanvang �0.00 uur. 
Deze 9e wedstrijd zal verschoten gaan 
worden op onze nog te bouwen nieuwe 
doel. 
De komende � maanden zijn we druk met 
het afbreken en verplaatsen van de oude 
doel aan de Bosscheweg en het weer op-
bouwen van de nieuwe doel op het terrein 
achter de Dreef en Brandweerkazerne en 
nabij de blokhut van de scouting. 
De verwachting is dat we eind augustus 
kunnen beginnen met de trainingen en 
vanaf september weer met de wedstrijden 
verder kunnen gaan.
Ons nieuwe bezoekadres wordt Lijster-
laan �5 in Aarle Rixtel. Ook daar bent u 
vanaf die tijd van harte welkom voor het 
bijwonen van een wedstrijd en/of kennis-
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making met de handboogsport onder het 
genot van een kop koffie of een drankje.

OKTOBERFEST AARLE-RIXTEL

Vrijdag 4 oktober
WIR SIND SPITZE

Tent open vanaf 19:00 uur, entree € 10,--

Zaterdag 5 oktober: 
WOENDERBAAR

Tent open vanaf 19:00 uur entree € 10,--

Oktoberfest Aarle-Rixtel
KAARTEN VERKRIJGBAAR VIA:

info@klokkendorper.nl

Ben er snel bij want...
VOL=VOL

Groepen vanaf �0 personen kunnen een 
tafel reserveren

Meer info:
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl
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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

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@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl
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Driejaarlijks Koningschieten 
Sint Margarethagilde 
Aarle-Rixtel,

De rooi schut wil jallie vurtelle 
déh Ut Kermis is in Ale. 

Op Zaterdag �7 augustus gaat de jaar-
lijkse zomerkermis in Aarle-Rixtel weer 
van start. De tamboers van het Sint Mar-
garethagilde gaan overdag voor de �0 ste 
keer bij de eigen gildebroeders langs om 
de kermis aan te zeggen. Ze worden bij de 
gildebroeders ontvangen met een lekker 
hapje en drankje en voor de jeugdgilde-
broeders het traditionele kermiszakgeldje.
Aan het eind van de middag komen alle 
gildebroeders bijeen in ons gildehuis “De 
Vrienden” voor de rondgang door het dorp, 
de tamboers zullen hier op traditionele 
wijze de kermis weer gaan aanzeggen.
Hierna vertrekken de gildebroeders naar 
Zonnetij,  om daar samen met het Onze 
Lieve Vrouwegilde om �8.00 uur, de kermis 
aan te zeggen door een vendelgroet te 
brengen aan de bewoners  en het personeel. 
Middels een rondtocht door de zuid zijde 
van het dorp, vertrekken we naar onze 
beschermheer Noud Swinkels, om aldaar 
dezelfde boodschap te verkondigen. Na 
hier gezellig te zijn samen geweest wordt 
er ook bij de verschillende horecagele-
genheden in de Dorpstraat de kermis 
aangezegd.
Maandag �9 augustus is “onze dag”. 
(Natuurlijk ok die van jallie) We beginnen 
deze dag met het ophalen van onze Ko-
ning Ronald de Jong, gevolgd door een 
gildemis in de O.L.V. kerk om 9.�0 uur 
met aansluitend een vendelgroet door 
ons gilde aan het kerkelijk en burgerlijk 
gezag, waarna traditiegewijs de Kermis-
borrel wordt aangeboden door de familie 
Prinsen.(tegenover de kerk) Hierna ver-
trekken we naar ons gildepaviljoen waar 
een heerlijke koffietafel genuttigd zal 
worden. Daarna gaan we naar ons gilde-
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huis “De Vrienden” waarna enkele gilde-
broeders naar het gildehuis van ons zus-
tergilde gaan, om hen te “verzoeken” om 
samen met ons weer naar onze gildetuin 
aan de Havenweg te gaan voor het drie-
jaarlijkse Koningschieten. De volgende 
vijf kandidaten zullen om de eer strijden, 
nl de huidige Koning Ronald de Jong, 
Toon Thijssen, Wim van Elten, Harrie van 
Ganzenwinkel en Ed Vincent. 
Iedereen is op maandag vanaf �4.00 
uur van harte welkom op ons gildeter-
rein om de verschieting van het driejaar-
lijks koningschap bij te wonen en te ge-
nieten van de altijd gezellig feestmiddag.
Deze middag duurt tot ongeveer �8.00 uur 
waarna we weer vertrekken naar ons gil-
dehuis “De Vrienden” waar we de nieuwe 
Koning binnenhalen volgens de gebruike-
lijke tradities. Hierna vertrekken wij weer 
naar onze gildetuin voor de koffietafel, 
aangeboden door de Koning. Vervolgens 
zullen wij terug gaan naar ons gildehuis 
“De Vrienden” en daar de dag afsluiten.
Dinsdag �4 augustus is de dag van ons 
zustergilde. Ook deze dag zal begonnen 
worden met een gildemis en een kof-
fietafel. Deze dag worden wij door ons 
zustergilde opgehaald om samen te ver-
trekken naar hun gildetuin voor het Klok-
kenkoningschieten. Deze middag is ook 
iedereen van harte welkom. Deze middag 
eindigt om ongeveer �8.00 uur. We be-
sluiten de kermis met een samenzijn in 
ons eigen gildehuis “De Vrienden”.
Met vriendelijke gildegroet,
Ed Vincent
Dekenschrijver

Klokje                                               
Gevraagd: 
Chauffeur. Welke vutter / gepensioneerde 
wil af en toe rijden, meestal in de avond-
uren, af en toe overdag. (Auto staat ter 
beschikking.) 
Frans Vereijken, 06 5� 56 6� 0�
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Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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KiKo start met derde groep

Op dinsdag �0 augustus start KiKo met een nieuwe groep, speciaal voor kinderen van 
groep 8 en ouder. Hou jij ook van zingen? Kom dan eens een kijkje nemen bij KiKo. Ie-
dere dinsdag wordt er in drie groepen op verschillende tijdstippen gerepeteerd. Twee 
keer per jaar werken alle kinderen samen aan een grote uitvoering in de vorm van 
een musical. 
In de derde groep gaan kinderen van groep 8 en ouder oefenen met verschillende mu-
ziekstijlen en meerstemmige zang. Een leuke uitdaging dus voor de wat grotere kin-
deren. De andere groepen gaan natuurlijk ook gewoon weer van start na de zomer. 
Wil je een keer komen kijken of KiKo ook wat voor jou is, kom dan naar de repetitie op 
dinsdagavond in De Dreef in Aarle-Rixtel.
Repetitietijden zijn:
Voor groep � t/m 5: van �8.00 tot �8.45 uur
Voor groep 6 en 7: van �8.45 tot �9.45 uur
Voor groep 8 en ouder: van �9.45 tot �0.45 uur
KiKo: Groepslessen zang voor jongens en meisjes van 6 tot �6 uit heel Laarbeek !
Meer informatie op www.kikolaarbeek.nl

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
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De zomerslaap en komkommertijd zijn 
bijna voorbij zodat het politieke gekakel 
weer van start kan gaan. Het zal niet lang 
duren of de eerste aankondiging van een 
hete herfst is weer gedaan. Tijd om de 
boel weer eens flink op te schudden. De 
partij voor de dieren schijnt geen vakantie 
gehad te hebben, want Marianne Thieme 
van deze partij heeft kans gezien om een 
vraag aan de Staatssecretaris te stellen 
over de menukaart van een restaurant in 
de buurt van Utrecht. Daar staat namelijk 
al enige tijd spreeuw op, gebakken of in 
een salade, vers geschoten in de boom-
gaard van de buren. Kijk dat is een ander 
probleem dan de JSF of nieuwe onder-
zeeboten voor onze marine. Genoeg 
stof voor een laaiende discussie tussen 
voor- en tegenstanders. Meteen erach-
teraan kunnen de beschouwingen plaats-
vinden over de wilde zwijnen en wolven 
die Nederland langzaam maar zeker ver-
overen. Terug van weggeweest kun je 
beter zeggen en wie is dan de mens die 
beslist wat wel en wat niet in natuur mag 
leven. Dat wordt weer oeverloos gezever 
over ecoducten en wildrasters. Het zal de 
gemiddelde burger worst wezen, zowel 
de spreeuwen, de wolven als de zwijnen, 

als ze maar niet in mijn tuintje komen. 
Wat er wel in onze achtertuin komt is de 
nieuwe weg. De berichten daarover zijn 
vrij duidelijk. We moeten het tracé ac-
cepteren, zo begreep ik uit de krantenbe-
richten. Helmond echter niet, die wenst 
de nieuwe weg niet door de stad. Teveel 
herrie, stank, stof en bitumen. Leg hem 
maar wat verder weg, als het kan via de 
Aarlese Heikant en Bakel graag. Dan wil 
ik het naadje van de kous weten. Waarom 
de stad wel en wij, het dorp Aarle-Rixtel, 
niet. Is Elly Blanksma-van den Heuvel 
stiekum wezen lobbyen in Den Bosch 
en zijn ze gevoelig voor haar charmes. 
Tijd voor Hans Ubachs om daar ook wat 
te gaan roepen, want we zijn tegen de 
nieuwe weg. Hij kan in ieder geval meer 
gewicht in de schaal leggen en hij woont 
zelf inmiddels aardig dicht bij het nieuwe 
tracé. Een reden te meer om de druk wat 
op te voeren. In de strijd tegen het vlie-
gend ongedierte dacht ik het pleit in mijn 
voordeel beslist te hebben. Met muggen-
olie, wespenlokflesjes, vliegengordijnen, 
schaaltjes met kruidnagel in water en 
voor noodgevallen de gewone mepper. 
Sorry Marianne maar er zijn grenzen aan 
dierenliefde. Vorige week zakte mij de 
broek weer een heel eind af bij het laatste 
nieuws dat voorbij kwam. De mens kan 
niet op tegen de loodgrijze malariamug en 
tegen de tijgermug. Wat een bericht. Bij de 
tijgermug kan ik me nog iets voorstellen,  
al gaat elke vergelijking met een tijger 
mank, behalve misschien de strepen. De 
malariamug is een echte rotzak, agres-
siever en maakt grotere bulten. Ik hoef 
geen malaria, tropenkolder lijkt me dan 
nog iets aangenamer, vermoedelijk ook 
voor je directe omgeving. Kun je nog een 
keer lachen. Maar dat virus schijnt deze 
mug niet te verspreiden. Mooi verhaal van 
Henk van Beek over oud-burgemeester 
Albers Pistorius en zijn kastanjebomen 
over de brug. Hij zou zich waarschijnlijk in 
zijn graf omdraaien bij het aanschouwen 
van een van zijn troetelkindjes. Zo ziek als 
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een hond en waarschijnlijk ten dode op-
geschreven. Ik hoop niet dat dit de eerste 
reus van de hele rij is, die het loodje gaat 
leggen. Ik was nog niet in de gelegenheid 
het natuurpad in de Bimd te bewonderen 
maar dat is inmiddels wel gebeurd. Even 
heb ik niet aan de nieuwe weg gedacht 
want dan was mijn gemoed misschien 
vol geschoten. De bittere amandelgeur 
van de moerasspirea overheerste, geen 
wonder want de hele slootkant stond vol 
in bloei. De bereklauwen aan het begin 
van het pad reikten tot recordhoogte, wat 
een knoeperds. Het was een wilde bloe-
menzee tot aan het eind. In het bos lachte 
de groene specht lachte. Het klonk als een 
boer met kiespijn, of zou dat inbeelding 
zijn geweest. Ze weet niet dat haar do-
mein dreigt te verdwijnen. Met gemengde 
gevoelens heb ik een tijdje op het bankje 
aan de paddenpoel gezeten. Hoe vredig 
het tafereel totdat het wateroppervlak 

rimpelde en er een bulldozer als uit het 
niets naar boven kwam. Ik schrok wakker 
uit een korte boze droom. Bulldozer door 
de Bimd. Het zou de titel kunnen zijn van 
een streekroman, maar dan wel een heel 
slechte streekroman.
De meikever.

Inleveren kopij
Artikelen, Adverten-
ties, dankbetuigingen 
en klokjes (duidelijk 
leesbaar) tot uiterlijk 
dinsdagavond voor het 
verschijnen van het vol-
gende nummer op adres: Kerkstraat �9, 
Aarle-Rixtel. 
Of
gemeenschapsblad@hotmail.com
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :��.�0-�8.00 uur

za: 09.00-�6.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg �a
57�5 BG  Aarle-Rixtel
Tel 049�-�8��8�
mobiel 06-5��6�4�9

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 049�-5999�0 mobiel 06���88��7
www.mell.nl
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INITIATIEFGROEP 
CENTRA-MANAGEMENT 

AARLE-RIXTEL.

Op verzoek van Aarle Onderneemt en de 
Stichting Centra-management Laarbeek 
hebben in het voorjaar van �0�� een 
groep betrokken inwoners/ondernemers 
uit Aarle-Rixtel de initiatiefgroep Centra-
management Aarle-Rixtel gevormd. De 
groep is samengesteld uit leden van Aarle 
Onderneemt, Dorpsplatform Aarle-Rixtel, 
Heemkundekring/Kouwenbergs kerkje en 
enkele enthousiaste ondernemers.
Doel van deze initiatiefgroep is om de 
winkelstraat levendig te maken en daar-
naast mogelijkheden te onderzoeken om 
het ondernemersklimaat voor winkeliers 
in onder andere de Dorpsstraat/Kerk-
straat/Couwenberg/Lieshoutseweg te be-
vorderen. Dit locatie initiatief is gekoppeld 
aan een vernieuwde aanzet om in Laar-
beek Centra-management te gaan ont-
wikkelen. Hiervoor zijn in samenspraak 
met gemeente en andere ondernemers-
verenigingen nieuwe plannen ontplooit.
De initiatiefgroep Aarle-Rixtel heeft in 
eerste instantie voor �0�� enkele speer-
punten benoemd die dit jaar nader uitge-
werkt moeten worden.  Op zaterdag �7 
augustus willen we de resultaten hiervan 
presenteren. Een initiatief kunnen we 
nu al toelichten en dat is KIEK. ‘Kijk in 
de etalage Kunst’. Voorbeelden hiervan 
zijn te zien bij voormalig Bloemboetiek in 
de dorpsstraat en Stoffeerderij van Den 
Heuvel. De initiatiefgroep heeft kunste-
naars en kunstenaressen en enkele eige-
naren/huurders van  leeg winkelpanden 
bereid gevonden om hieraan hun mede-
werking te verlenen.
Op �7 augustus willen een officiële pre-
sentatie houden. Dit zal geschieden van 
�6.�0 uur tot �7.�0 uur bij genoemde win-
kelpanden in de Dorpsstraat.
Daarnaast zullen we op deze middag 
nog twee andere initiatieven presenteren. 

Graag nodigen wij geïnteresseerden uit 
om hierbij aanwezig te zijn. De voorzit-
ters van Aarle onderneemt en Stichting 
Centra-management Laarbeek en een 
afgevaardigde van het College van Bur-
gemeester en Wethouders zijn verzocht 
hierbij aanwezig te zijn en de openings-
handeling mee te verrichten.
Voor meer in formatie kunt u contact op-
nemen met de voorzitter van de Initiatief 
Groep Centra-management Aarle-Rixtel, 
De heer Gerjan Beniers, Dorpsstraat 4�, 
tel 06�5965405

Wat hebben we gemopperd,
op een zomer die niet komen wou,
we hebben het geweten,
want soms was het ontzettend zweten.
Genoeg water drinken was het devies,
net zoiets als in de winter,
maar dan moet dat met antivries.
Overal zaten terrasjes vol
en veel fietsers gingen op stap,
al of niet met ondersteunende trap.
Zelf togen we over de brug,
bij de nieuwe sluis zeuven,
met een nieuw stukje fietspad,
maar je zult het niet geleuven,
het nieuwe stukje is heel erg kort
en de rest is nog heel slecht,
voor de vele miljoenen
dat het heeft gekost,
had door kandidaat fietsstad Helmond,
best een paar honderd meter meer
neer worden gelegd !!!
 
RD

. 

Te koop: 
honden en kattenvoer. div soorten en zeer 
goed. Vesters Agrarische Groothandel BV 
Torenakkerweg �, Aarle-Rixtel Tel: mob: 
06�50�5056

Klokje                                               
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3 augustus Druk bezochte 
jaarvergadering
Vrijdag avond hield ASV ’�� zijn jaarverga-
dering in clubhuis van der Elzen in Aarle-
Rixtel. Na een welkomstwoord door voor-
zitter, Dr. Wijnker, las secretaris H. van 
Roy de notulen en het jaarverslag van het 
afgelopen jaar voor. De vereniging heeft 
momenteel �04 leden. Het eerste elftal, 
dat aanvankelijk regelrecht op het kampi-
oenschap afstevende, liet enkele steken 
vallen, waardoor de titel zijn neus voorbij 
ging. De prestaties van de andere elf-
tallen waren redelijk te noemen. Spreker 
spoorde de leden aan zoveel mogelijk 
aan de toto deel te nemen, aangezien dit 
een belangrijke bron van inkomsten voor 
de vereniging vormt.

6 augustus Begrafenis 
verkeersslachtoffer
Gisteren is in Aarle-Rixtel de 57-jarige 
ongehuwde gemeentearbeider, F. v.d. 
Ven begraven, die �7 juli, nabij de brug 
over de Zuid-Willemsvaart, bij een ver-
keersongeval zwaar gewond werd en 
enkele dagen daarna in het ziekenhuis te 
Helmond overleed. De plechtige requiem 
mis werd opgedragen door Pastoor v.d. 
Berk, met assistentie van rector Jansen 
en rector van Loosdrecht. Het dames-
koor zong onder de leiding van Kapelaan 
v.d. Ven. Onder de velen die de uitvaart 
en de begrafenis bijwoonden, bevonden 
zich de heren: burgemeester Janssens; 
raadslid J. Gijsbers; J. Engelen voorzitter 
van de K.A.B.; J. Pennings opzichter van 
de gemeentewerken en collega’s van het 
slachtoffer. Drie kransen dekten de baar.

7 augustus R. K. Middenstand
In het kader van de viering van het vijf-
tien jarig bestaan, werd het toegezegde 
uitstapje gemaakt met de kinderen der 
leden. Met een bus en een groot aantal 

particuliere wagens werd naar Elsendorp 
getrokken onder leiding van de bestuurs-
leden met aan het hoofd voorzitter, J. v. 
Gameren. In Elsendorp hebben de kin-
deren gretig gebruikt gemaakt van de 
vele ontspanningsmogelijkheden en de 
ouderen waren van de skelterbaan niet 
weg te slaan. Verrast met diverse trac-
taties, werd het een heel prettige dag, 
waarvan allen heel content huiswaarts 
keerden.

7 augustus Zalig verklaring pater Eus-
tachius van Lieshout
Op verzoek van de bisschop van Belo Ho-
rizonde in Brazilië, waar hij het grootste 
gedeelte van zijn leven doorbracht en 
waar hij, tijdens zijn leven bekend werd 
door zijn vele wonderen, zal mgr. Bek-
kers een aanvullend onderzoek instellen 
naar het leven van pater Eustachius van 
Lieshout. Hij werd te Aarle-Rixtel geboren 
in �890 en werd in �9�9 priester gewijd. 
In �9�5 volgde zijn uitzending naar Bra-
zilië en hij stierf op �0 augustus �94�. De 
heemkundekring plaatste op 8 september 
�956 een prachtige gedenksteen aan zijn 
geboorte huis. Ook het gemeentebestuur 
van Aarle-Rixtel heeft de nagedachtenis 
aan pater Eustachius geëerd door een 
laan op de Heikant, waar zijn geboorte 
huis stond, naar hem te noemen.

10 augustus Verkennen
Een groepje van de Tarcisius verken-
ners onder leiding van vaandrig W. van 
de Ven heeft vorige week zaterdag tot 
gisteren avond (vrijdag) een trektocht ge-
maakt. Vele plaatsen en bezienswaardig-
heden in Limburg en Duitsland werden 
bezocht, o.m. het Navo vliegveld. Dage-
lijks werden ongeveer 50 km afgelegd. 
Het verkennen, dat de hoofdschotel van 
deze tocht vormde, kwam hier goed tot 
zijn recht. De jongens kunnen met vol-
doening op deze tocht terug zien.

HELMONDSE COURANT 
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