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Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382100
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293
Ad Loos,    Kerkstraat 39.    382034
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.    381733

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   381253
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 8861
Tandartsen:  C. Martin en P. Kolkman     381790
  P. Colen      382727
Apotheek:    Laarhoeve      386000
Ziekenhuis:   Elkerliekziekenhuis Helmond  595555
Spreekuur pastorie:   zie kerkberichten Heindertweg 1         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 door-
berekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048

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 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo 10 14 95 048.

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven 
Het klavier 4   
Tel 0492 - 383293

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:  26-5  /    16-6  /  30-6  /  14-7  /  25-8  /  8-9  /  22-9  /  6-10  /  20-10  /  3-11  /  17-11 
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Jaargang     44

www.gemeenschapsblad.nl



4

MELL …… de scootmobiel specialst  !!!!!!
Wij leveren :
 * scootmobielen   ( nieuw en gebruikt )
 * rolstoelen
 * rollators
 * diverse andere mobiliteitsproducten.
Voor een goed , en eerlijk advies kunt U bij ons een afspraak maken
Ook komen wij .. gratis .. bij U aan huis voor een demonstratie.
!!!!!! Bel MELL voor een afspraak in de winkel, of voor een demonstratie !!!!!!!!
Mob: 0613188117
Helaas zijn wij niet altijd in onze winkel aanwezig , excuses daarvoor, dus graag 
een afspraak maken. 
 *Dat kan elke werkdag tussen 09.30 uur tot 15.30 uur.
 *Indien noodzakelijk ook elke avond na 19.30 uur en zaterdag van  
 09.30 uur tot 12.00 uur.
Ons bezoekadres . MELL scootmobiel specialist … Torenakkerweg 8a Aarle Rixtel.
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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 
SCHULDDIENSTVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: aanmelden bij de   
 L.E.V.groep leven en verbinden, 0492-465525  
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in 
 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. 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.nl
DE ZORGBOOG KRUISWERK:   en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-8998636   
Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, 
 tel 0492-348782   ma t/m vr 9.00-17.00u za 10.00-14.00
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: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma  t/m  do 9.30-11.00u. 
 email dsp-ar@vierbinden.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 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 14:00 tot 20:00 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 LieshoutTel: 06 30640121

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Zaterdag 17 mei 
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
 Dien Pennings – van der Cruijs  (par.)
 Jan van den Bogaard   (par./trouwdag)
 Jo Houben     (verj.)
 Martien Dekkers    (par.)
 Nico Schooneveld
Zondag 18 mei – 5e Zondag van Pasen 
10.00 uur  Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
 Antoon van den Heuvel   (par.)
 Overleden ouders van der Most – de Groot
 Hans van Brug    (verj.)
 Martien van der Linden
 Overleden familie Verbakel – v. d. Zanden
 Harrie Swinkels     (verj./KBO)
 Adriaan Loomans    (trouwdag)
 Overleden ouders Vereijken – Verhagen (verj.)
 Klaas Verhagen    (verj./ j. get.)
 Jo Oude Wolbers    (sterfdag)
 Voor  vervolgde christenen in Pakistan
 Tot welzijn van de parochie 
Dinsdag 20 mei
19.30 uur Kapel – Mariaconcert door Kamerkoor Sine Nomine 
Woensdag 21 mei 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 24 mei  t/m vrijdag 30 mei 

Zaterdag 24 mei 
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Dameskoor 
 Noud en Mio Raaijmakers
 Maria Aarts – van der Linden   (verj.)
 Overleden ouders Migchels – Nooijen (sterfdag)
Zondag  25 mei  - 6e Zondag van Pasen
 Viering 1e Heilige Communie 
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
 Overleden ouders Jan en Dora Rovers – Maas
 Tonnie Raaijmakers - Aben
 Tot welzijn van de parochie
15.00 uur Kapel – Doopviering
 Jordy van den Heuvel, de Elshorst 13 in Aarle-Rixtel

Week van zaterdag 17 mei t/m vrijdag  23 mei
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Woensdag 28 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 29 mei - Hemelvaart
10.00 uur Kapel – Eucharistieviering – Cantorij
 Jan en Marc van Stiphout

  

Overleden
Martina Renders – Rooijakkers, Hermelijnstraat 47, Beek & Donk, 82 jaar.

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 zieken-
zalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u 
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492- 461216

Doopvieringen
Er zijn nog geen doopdatums bekend.
Voor de  voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich 
tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: tel. 381215.

Mariaconcert 
Kamerkoor Sine Nomine o.l.v. Margot Pagels, met Rob Rassaerts aan het orgel, 
brengt in de Mariakapel op dinsdag 20 mei om 19.30 uur een muzikale hulde aan 
Maria. Het programma bestaat uit koorzang, sopraan- en orgelsolo’s en samenzang; 
de aanwezigen kunnen dus de bekende Marialiederen meezingen. Een sfeervolle 
viering! Van harte aanbevolen!

Pinksteren
De vieringen  met Pinksteren zijn op zondag 8 juni en maandag 9 juni om 9.30 uur in 
de kerk. U bent van harte welkom.

Hemelvaart
De Eucharistieviering met Hemelvaart op 29 mei vindt plaats in de Mariakapel aan de 
Bosscheweg om 10.00 uur m.m.v. Cantorij.
In de kerk is er dan géén viering.

Vieringen op Zaterdagavond
Zaterdag 31 mei 2014 zal de laatste zaterdagavondviering in de kerk plaatsvinden. 
Vanaf het weekend van 7-8 juni 2014 zal er in Aarle-Rixtel alleen op  zondagochtend  
een Eucharistieviering in de kerk zijn  om 9.30 uur i.p.v. 10.00 uur.
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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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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Beste parochianen 
uit Aarle-Rixtel,

In een vorige nummer van `Het Gemeen-
schapsblad` heb ik mezelf al eens voor-
gesteld en sommige mensen zullen me 
inmiddels al kennen. Zeker de mensen 
uit Aarle-Rixtel die mee geweest zijn met 
de mooie reis en bedevaart naar Lourdes. 
Daar hebben we onze intenties en ge-
beden voor de nieuwe parochie meege-
nomen en hebben we al de nieuwe pa-
rochie met elkaar kunnen beleven. Uit al 
de vier parochies van Laarbeek waren 
mensen mee naar Lourdes en we hebben 
een hele saamhorigheid en ´kerk-zijn´ 
met elkaar mogen beleven. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat we op die manier goed 
op weg zijn!
In de aanloop op de nieuwe parochie, 
die a.s. 1 januari 2015 een feit zal zijn, 
hebben de pastores zich opnieuw ge-
bogen over het dienst rooster van de 
H.H. Missen en is er een nieuwe inde-
ling gemaakt voor de vieringen in de 
vier parochies van Laarbeek. Tot nu toe 
waren het vooral de pastores J. Engels 
en T. Hasselman die bij u in Aarle-Rixtel 
de diensten verzorgden. Dit ook om een 
geleidelijke overgang naar de nieuwe si-
tuatie te realiseren en zodoende meer tijd 
te hebben om alvast aan de nieuwe situ-
atie te kunnen wennen. Pastor J. Engels 
heeft nu aangegeven niet meer op het 
vaste dienst rooster te willen staan. Hij 
zal dus stoppen met de reguliere diensten 
op zondag in de kerk van Aarle-Rixtel. 
Wel heeft hij aangegeven om, daar waar 
nodig, in te springen en beschikbaar te 
blijven voor enkele speciale vieringen. 
We danken hem hartelijk voor datgene 
wat hij voor onze parochie heeft gedaan 
en we blijven, indien nodig, een beroep 
op hem doen.
Pastor T. Hasselman zal, als assistent, 
in de 4 parochies van Laarbeek zijn 

diensten blijven aanbieden. Daar ben ik 
ook zeer blij mee!  Er is inmiddels een 
goede samenwerking met hem gegroeid 
zodat er inmiddels een voorlopig rooster 
is gemaakt voor de vieringen na 1 juni. 
Concreet betekent dit voor de kerk in Aar-
le-Rixtel het volgende:
- Per 1 juni zal de zaterdagavondviering 
van 18.30 uur in Aarle-Rixtel komen te 
vervallen. De ervaring leert dat er niet zo 
heel veel mensen naar toe komen. We 
hebben dit besluit moeten nemen ook met 
het oog op de toekomst en de beschik-
baarheid van de priesters. Dat betekent 
dat op zaterdagavond 31 mei as om 18.30 
uur de laatste zaterdagavondmis in Aar-
le-Rixtel zal worden gehouden. Natuurlijk 
is het nooit leuk dat een van de mistijden 
verdwijnt, met name niet voor de mensen 
die gewend waren om op zaterdagavond 
te gaan, maar we kunnen u ook een al-
ternatief bieden. In Mariahout gaat per 1 
juni de zaterdagavond mis van 17.30 uur 
naar 18.30 uur. Dus naar het vertrouwde 
“Aarle-Rixtelse” tijdstip. U bent daar ook 
van harte welkom in de viering. Eventuele 
misintenties die al op zaterdagavond zijn 
ingepland zullen in overleg met de familie 
verplaatst worden.
- De zondagochtendmis gaat van 10.00 
uur naar 9.30 uur. In overleg met het kerk-
bestuur en de koren en kosters is voor 
deze tijd gekozen! Het tijdstip van 9.30 
uur laat zich gemakkelijker combineren 
met andere missen in Laarbeek. Zodat 
één priester meerdere missen kan doen 
in de verschillende parochies.
- Pater A. Wester, pastor T. Hasselman 
en ondergetekende zullen afwisselend in 
verschillende parochies in Laarbeek hun 
diensten verrichten. U zult dus vanaf 1 
juni, of beter vanaf Pinksteren veel vaker 
pater Wester en mij op zondag in de kerk 
zien.
De vieringen in Laarbeek zullen er dus 
vanaf 1 juni (met ingang van het weekend 
van 7 en 8 juni (Pinksterweekend) zo 
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www.autoschadeverbakel.nl

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
gaan uitzien:
Zaterdagavond 18.30 uur: 
H. Mis in OLV van Lourdes te Mariahout
Zondagmorgen: 
9.30 uur:   H.Mis in de OLV Presentatie-
kerk te Aarle-Rixtel
9.30 uur:   H.Mis in de H.Servatiuskerk te 
Lieshout
11.00 uur: H. Mis in de Michaelkerk te 
Beek en Donk
Per vastgestelde toerbeurt zullen Pastoor 
J. Verbraeken, pater A. Wester en pastor 
T. Hasselman de verschillende diensten 
verzorgen. In Mariahout kunt u ook pater 
W. van Rooden tegenkomen. Dit geldt 
ook voor de uitvaarten, dopen, huwelijken 
en jubilea en bijzondere vieringen door 
het jaar door. 
Ik kan me voorstellen dat u even moet 
wennen aan het nieuwe (wat vroegere) 
tijdstip van 9.30 uur. Maar ik hoop toch 
dat ik velen van u zal mogen begroeten 
tijdens onze zondagsvieringen. Graag 
wens ik allen veel succes en goede moed 
in het opbouwen van onze parochiege-
meenschap(pen). En graag tot ziens,

Pastoor drs. J. Verbraeken.

Gezellige muziek 
en dansavond in ZONNETIJ

Aarle-Rixtel - In samenwerking met ViER-
BINDEN vindt op donderdagavond 15 
mei een gezellige muziek en dansavond 
plaats in De Zonnetij gelegen aan de 
Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel. 
De avond vindt plaats in de ontmoetings-
ruimte. 
Het uit 6 personen bestaande orkest “ 
Handvèger en Blèk “ zal voor muziek, 
zang en gezelligheid zorg dragen. Het re-
pertoire dat zij ten gehore  brengen zijn 
bekende nummers uit de zestiger en ze-

ventiger jaren, zo wel Nederlandstalig als 
Internationaal.
De avond begint om 19:30 en iedereen is 
van harte welkom. 
De toegang is gratis.

Jeugd3daagse zoekt 
leiding!

AARLE-RIXTEL - Een groepje bege-
leiden is echt het leukste wat er is! Jeugd-
3daagse Aarle-Rixtel biedt drie dagen vol 
spel, plezier en gezelligheid. Lijkt het je 
leuk? En ben je vrij van dinsdag 19 au-
gustus tot en met donderdag 21 augustus 
(of kun je vrij regelen)? Dan zoeken wij 
jou! Geef je op en beleef met ons de 
Jeugd3daagse mee.
Veel aanmeldingen: bijna 270 kinderen
Dit jaar doen er bijna 270 basisschoolkin-
deren mee in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 
Tijdens de inschrijfdagen in april hebben 
we ook veel aanmeldingen ontvangen 
van groepsleiding, hulpleiding en dag-
jeshulp. Dat is natuurlijk super! Maar we 
komen bij de groepjes in de leeftijd van 9 
t/m 12 jaar nog leiding tekort.
Wil jij groepsleiding zijn?
Geef je dan op via info@jeugd3daagse.
nl met je naam, adres, telefoonnummer 
en leeftijd. Het plezier wat je de kinderen 
hiermee geeft, is echt hartverwarmend! 
Tot de Jeugd3daagse!

Anjercollecte 2014

Deze week vindt weer de jaarlijkse col-
lecte plaats voor het Anjerfonds.
Dit fonds steunt uit de opbrengsten, pro-
jecten van culturele verenigingen.
Collectanten van Harmonie De Goede 
Hoop zullen deze week langs de deuren 
gaan en wij hopen op uw royale bijdrage, 
waarvoor alvast onze hartelijke dank.
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Met veel plezier kijkt CENDRA  terug op 
23 april, de georganiseerde sportdag voor 
de jeugd was wederom een groot succes 
waar veel jeugd veel plezier aan beleefd 
hebben .ook de kinderen van andere tie-
nerwerken uit Laarbeek genoten van het 
sportieve aanbod en het goede weer. Maar 
vooral zijn we trots op het resultaat van de 
inzameling actie voor stichting opkikkertje 
welke  ruim honderd mobieltjes heeft op-
geleverd voor dit goede doel,samen met 
Stijn Geene  ambassadeur van  stichting 
OPKIKKERTJE in Laarbeek bedanken 
we iedereen die deze dag mogelijk heeft 
gemaakt. CENDRA blijft nog doorgaan 
met het verzamelen van oude mobieltjes 
welke u elke woensdagmiddag bij ons 
kunt inleveren het adres is duivenakker 
72a in Aarle- Rixtel  .  HELP kinderen 
HELPEN

Beste dames

Excursie aspergeboerderij 14 mei Maria-
heide. Samenkomst kerkplein 13.15 uur.
U heeft zich hiervoor opgegeven.

Meiviering Ommel 14 mei.
Om 19.30 uur begint de viering. U kunt 
zich hiervoor opgeven bij het bestuur.

Jaarlijks uitstapje 20 mei.
Samenkomst met fiets kerkplein 9.15 uur.
U heeft zich hiervoor opgegeven.

Excursie Koffiepottenmuseum gaat we-
gens omstandigheden niet door.

Bestuur KVO

Minicursus MINDMAPPEN

Jong – LEREN nodigt u uit voor een mini-
cursus mindmappen.
Waar gaat deze minicursus over?
Op de cursusavond ontdek je de kracht 
van het maken van een mindmap. 
Een mindmap is een ‘gedachtenkaart’. 
Op een vel papier (A3 formaat) orden je 
je gedachten. Een mindmap brengt struc-
tuur aan in onoverzichtelijke zaken, stimu-
leert je linker en rechter hersenhelft en je 
creativiteit. Een mindmap is te gebruiken 
voor een groot aantal zaken zoals: een 
ingewikkeld project overzichtelijk maken, 
het overzien van de leerstof en de ver-
banden tussen de leerstof en het structu-
reren en plannen van activiteiten. Tijdens 
deze avond leer je de basisprincipes voor 
het maken van een mindmap en ga je zelf 
ervaren hoe het is om een mindmap te 
maken.
Waar en wanneer?
Op maandagavond 2 juni of woensdag-
avond 11 juni ben je van harte welkom 
op de Lieshoutseweg 83 in Aarle-Rixtel. 
De minicursus duurt van 20.00 uur tot 
22.00 uur en het kost maar € 5,-. Er is 
plaats voor maximaal 10 deelnemers. Wil 
je graag komen laat het me dan weten 
tel. 0492 382668 of stuur een mailtje 
naar louise@jong-leren.com. Kijk ook op 
de website van Jong-LEREN www.jong-
leren.com

Klokje                                               

Binnenkort een Groepsdiner of Feestje, 
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het 
Veerhuis 0492-461889 www.restauran-
thetveerhuis.nl

Gevraagd: 
Wie wil bij een oudere heer wat poetsen? 
Tel: 0492-381202
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Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

• hypotheken

• pensioenen

• verzekeringen

• sparen

bekend terre in . . .

De Tempelier 3 • 5735 JG  Aarle-Rixtel

0492-383887 • 06 -21 1 10843

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl
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Oud ijzer voor 
harmonie De Goede Hoop

Heeft u oude metalen (ijzer, koper, zink, 
messing, roestvrij staal) elektrakabels en 
oude elektromotoren waar u vanaf wilt, 
lever deze materialen dan maandelijks 
in op het parkeerterrein van Grand Café 
Stout. Op de volgende zaterdagen in 
2014 zijn daar mensen van de harmonie 
aanwezig om de spullen in ontvangst te 
nemen.
17 mei
21 juni
19 juli
16 augustus
13 september
18 oktober
15 november
20 december

Gezellige muziek en dansavond 
in ZONNETIJ

Aarle-Rixtel - In samenwerking met ViER-
BINDEN vindt op donderdagavond 15 
mei een gezellige muziek en dansavond 
plaats in De Zonnetij gelegen aan de 
Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel. 
De avond vindt plaats in de ontmoetings-
ruimte. 
Het uit 6 personen bestaande orkest “ 
Handvèger en Blèk “ zal voor muziek, 
zang en gezelligheid zorgdragen. Het re-
pertoire dat zij ten gehore  brengen zijn 
bekende nummers uit de zestiger en ze-
ventiger jaren, zo wel Nederlandstalig als 
Internationaal.
De avond begint om 19:30 en iedereen is 
van harte welkom. 
De toegang is gratis.

U kunt dan van 9.00 tot 11.00 uur terecht.
Als u erg veel heeft, dan kunt u ook bellen 
met Willem Verhoeven (06-38900299). 
Die regelt dan een aanhanger om het 
spul bij u op te halen.

Nieuwe naam voor subsidies 
“ burgerinitiatief ”

 
Tot nu toe hebben we als dorpsraden van 
Laarbeek geprobeerd, de inwoners van 
de kernen, te stimuleren om na te denken 
hoe de leefbaarheid in de dorpen kon ver-
beteren.
Onder de naam subsidies burgerinitiatief 
kon hiervoor bij de dorpsraad in je dorp 
een idee worden aangedragen om een 
verbetering te realiseren. 
Wanneer dit idee aan een aantal voor-
waarden voldoet wordt een bepaald be-
drag toegekend om dit financieren. De 
gemeente Laarbeek heeft daarvoor de 
dorpsraden een bedrag per jaar beschik-
baar gesteld. 
Aan dit principe verandert niets. Wel aan 
de naam voor deze initiatieven. Het begrip 
burgerinitiatief wordt omschreven in de 
Nederlandse taal als “Een burgerinitiatief 
is de mogelijkheid voor burgers om eigen 
voorstellen of onderwerpen op de agenda 
van de gemeenteraad te plaatsen”.  
Om een onderscheid te kunnen maken 
tussen initiatieven voor de dorpsraad en 
gemeenteraad hebben de dorpsraden 
ervoor gekozen deze initiatieven voor de 
dorpsraad voortaan “LEEFBAARHEIDSI-
NITIATIEF”  te gaan noemen. 
Voor meer informatie en voor het indienen 
van een idee voor een verbetering van 
de leefbaarheid in Aarle-Rixtel kijk dan 
verder op onze website 
www.dorpsplatform.nl  op de pagina Sub-
sidies.
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Maatjes gezocht!

Een 16 jarig meisje uit Beek en Donk 
zoekt een maatje van ongeveer dezelfde 
leeftijd om ’s avonds of in het weekend 
leuke dingen mee te doen. Ze zit in het 
vierde jaar van het VMBO en ze houdt van 
wii-en, trampolinespringen en zwemmen. 
Een 75 jarige man uit Aarle-Rixtel zoekt 
een maatje om mee te wandelen en te 
kletsen. Deze meneer is geïnteresseerd 
in zaken rondom de heemkamer en de 
(gemeentelijke) politiek.
Het maatjesproject is een initiatief van 
ViERBINDEN. Een maatje wordt gekop-
peld aan iemand die een maatje zoekt. 
Het is belangrijk dat er sprake is van een 
goede klik. Vervolgens gaan de maatjes 
wekelijks of tweewekelijks samen iets on-
dernemen. 
Wil jij maatje worden, of heb je vragen 
over het maatjesproject? Neem dan 
contact op met ViERBINDEN via 0492-
782901 of maatjesproject@vierbinden.nl.

Veilig op pad met 
uw elektrische fiets.

De Laarbeekse KBO’s, Vierbinden en 
“Move for Life” van Jos Vermeulen orga-
niseren samen een themadag “Veilig op 
pad met uw elektrische fiets”. Het is een 
dag van theorie en praktijk ter bevorde-
ring van de veiligheid van de E-bike-ge-
bruiker.
Plaats van uitvoering (een van de kernen 
van Laarbeek) hangt af van de herkomst 
van de deelnemers, datum van uitvoering 
hangt af van het aantal aanmeldingen; 27 
augustus en/of 3 september. 
Ook voor wie (nog) geen E-bike heeft is 
dit een interessante dag.
De kosten zijn slechts € 5,- (inclusief 

lunch) en ook niet-leden zijn bij deze van 
harte uitgenodigd om deel te nemen. KBO 
leden worden via de nieuwsbrief geïnfor-
meerd bent u geen lid kunt u zich aan-
melden bij ViERBINDEN ( hbouwmans@
vierbinden.nl of 0492-328803).
Indien u zich aanmeldt krijgt u een formu-
lier thuisgestuurd dat u kunt invullen en 
met het benodigde inschrijfgeld kunt u 
dan deelnemen aan deze themadag!

Voor meer informatie kunt u bij bovenge-
noemd mail- of telefoonadres terecht.

ZOMERACTIVITEITEN  2014

Ook dit jaar organiseert de KBO vereni-
ging weer een reeks van Zomeractivi-
teiten. Dit doen zij niet alleen voor hun 
leden maar voor alle senioren van Laar-
beek. U kunt zich opgeven om deel te 
nemen aan onderstaande zomeractivi-
teiten via een inschrijfformulier. Dit in-
schrijfformulier is telefonisch of via mail 
te verkrijgen bij ViERBINDEN (tel: 0492-
328803 of hbouwmans@vierbinden.nl )
Programma dit jaar:
Woensdag 16 juli
13.30 uur Informatiemiddag over politie 
Laarbeek en babbeltrucs.  
Woensdag 23 juli
13.30 uur Mozaïek in Lieshout
Woensdag 30 juli
9.30 uur Wandelen in Lieshout mmv. IVN. 
Woensdag  6 augustus
14.00 uur Boerengolf en eten bij Land-
goed d’n Heikant
Woensdag  13 augustus
14.30 uur Bedevaart in Mariahout
Woensdag  20 augustus
13.30 uur Afsluiting van Zomerschool met  
bijeenkomst “Ten Blakke” in Openlucht-
theater Mariahout mmv. Seniorenorkest 
Laarbeek en Carlos Donkers.
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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

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren 

in het Gemeenschapsblad 
Ad Loos  Kerkstraat 39 

Tel 0492 - 382034
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Nieuws van het Paramedisch 
Centrum Laarbeek

Tijdens de Maand van de Voet: Huid & 
Nagelaandoeningen onder het voetlicht.
Wonden, eelt, kloven, zweetvoeten of een 
huidziekte? Dit kan u beperken in uw be-
wegingsvrijheid!  Natuurlijke aanleg, ver-
keerd schoeisel of een medisch probleem 
kunnen hiervan de oorzaak zijn. De podo-
therapeut kan u hierbij helpen door en ge-
degen onderzoek en diagnose, een voet-, 
nagel- of wondbehandeling, het vermin-
deren van de druk, het verbeteren van 
uw voetstand of looppatroon of het geven 
van deskundige voetverzorgingstips.
Veelgestelde vragen over huid en nagel 
aandoeningen:

Wat is callus of eelt en wat zijn cla-
vi,likdoorns of eksterogen?
Dit is een reactie van de huid op wrijving 
en druk. Likdoorns of eksterogen zijn zeer 
kleine drukplekjes. Eelt of callus is gelijk-
matiger verdeeld over een meestal groter 
oppervlak. Een likdoorn of eksteroog 
heeft GEEN wortel.
Wat zijn wratten?
Dit is een gezwel in de huid veroorzaakt 
door één of meerdere papilloma virussen. 
Degenen op de onderzijde van de voet 
zijn plantaire wratten. Wratten hebben 
een wortel, in tegenstelling tot callus en 
clavi.
Wat is een schimmelnagel?
Een infectie in de nagels veroorzaakt 
door schimmel(fungus) en gist. De medi-
sche naam is onychomycosis.
Hoe weet ik of ik een schimmelnagel heb?
De nagels verkleuren tot een wittige of 
gelige kleur. De nagels kunnen gaan 
splinteren, verdikken of vervormen. Een 
zachte, witte substantie kan zich ophopen 
onder de vrije uiteinden van de nagel
Wat veroorzaakt hielkloven?
De meest voorkomende oorzaak is droge 

huid (xerosis). Excessieve transpiratie 
kan resulteren in een weke huid die zal 
gaan glijden, waardoor er frictie ontstaat 
wat callusvorming tot gevolg kan hebben. 
Schimmelinfecties, zoals zwemmersec-
zeem kunnen ook een oorzaak zijn.
Wat is zwemmerseczeem?
Zwemmerseczeem (medisch: tinea pedis) 
is geen eczeem, maar een schimmelin-
fectie van (meestal) een of beide voeten. 
Een betere benaming, die ook wordt ge-
bruikt, is ‘voetschimmel’.
Wat is een blaar en wat doe je ertegen? 
Een blaar (Latijn: bulla) is een holte in 
of onder de opperhuid, waarin vocht zit. 
Blaren op de voet worden veroorzaakt 
door te veel wrijving hetzij verkeerd zit-
tende (of nieuwe) schoenen, hetzij door 
een lange wandeling. Het belangrijkste is 
om deze wrijving te doen afnemen, door 
wel goed passende schoenen te dragen. 
In tegenstelling tot brandblaren mogen 
drukblaren wel worden doorgeprikt; nood-
zakelijk is dit echter niet. In het algemeen 
wordt dit alleen gedaan als de zwelling 
die het gevolg is van de blaar, overlast 
veroorzaakt. Wel is het belangrijk dat bij 
het doorprikken de kans op infecties zo 
klein mogelijk wordt gehouden. Daarvoor 
gebruikt men een steriele naald.
Wat te doen tegen overmatige transpi-
ratie (medisch: hyperhidrose) en stik-
voeten?
Sokken en schoenen dragen met goede 
vocht afdrijvende eigenschappen. Denk 
aan sportsokken of schoenen en pas op 
met goedkope synthetische materialen. 
Indien de klachten dusdanig beperkend 
zijn, is een afspraak bij de huisarts voor 
medische behandeling te overwegen.
Podotherapie Laarbeek
Richard Weel en Charlotte Wouters, po-
dotherapeut Tel 0492-465647
Adres: Molenstraat 9 a/b  Aarle-Rixtel
en Waterhoenlaan 2a  Beek en Donk
www.podotherapie-laarbeek.nl
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
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Gezellige 
Koningsdag 2014 in Aarle-Rixtel

Vrijmarkt op het kerkplein
Het ochtendprogramma van de eerste 
Koningsdag in Aarle-Rixtel begon dit jaar 
met de vrijmarkt op een mooi versierd 
kerkplein. Door de kinderen werden de te 
koop aan geboden spullen met veel ple-
zier aangeprezen. Diverse spullen wis-
selden dan ook van eigenaar. 
Veel van de aanwezige kinderen namen 
deel aan diverse spelletjes, zoals eier-
lopen, spijkerpoepen, blik werpen, door 
het gat schieten, en koekhappen. Ook het 
spijkerbroek-hangen van de scouting viel 
gezien het enthousiasme waarmee de 
kinderen hieraan deelnamen weer goed 
in de smaak. 
Diverse verkopers en veel bezoekers 
hebben geholpen bij het maken van twee 
koninklijke schilderijen van Maxima en 
Willem-Alexander. Beide portretten zullen 
binnenkort hopelijk te bewonderen zijn in 
het gemeentehuis van Laarbeek.  
Het voltallige college van Burgemeester 
en Wethouders bracht later op de morgen 
een bezoek aan de vrijmarkt en liet zich 
de kans om een Koninklijke foto te laten 
maken dan ook niet ontgaan.  
Na het spelen van het Wilhelmus was het 
rond half een tijd voor de versierde fiet-
senoptocht. Voorafgegaan door harmonie 
de Goede Hoop en de burgemeester met 
wethouders trok een weliswaar kleine, 
maar niet minder vrolijke stoet door het 
dorp. Hierna werden  door de burge-
meester de prijzen voor de mooiste en 
origineelst versierde fietsen uitgereikt. 
Het officiële ochtendprogramma werd af-
gerond met een appel, snoepzak en een 

blikje drinken voor iedere deelnemer. 

Activiteiten op sportpark De Hut 
Ook ’s middags, tijdens de Koningsdag-
activiteiten op sportpark De Hut, was het 
redelijk mooi weer. De zon liet zich regel-
matig zien, waardoor de kinderen van alle 
aangeboden spelletjes konden genieten 
en de ouders van een lekker drankje op 
het terras.
Uiteraard waren er ook springkussens 
voor de kleintjes, waarvan volop gebruik 
werd gemaakt. Ook lieten veel kinderen 
zich schminken en maakten een tocht 
met de huifkar in het prachtige gebied 
rondom sportpark De Hut.
Een spelenkermis met tien spelen stond 
opgesteld en alle deelnemers kregen een 
snoepzak.
Daarnaast werd er door veel kinderen 
meegedaan aan het mini-voetbaltoer-
nooi. Op het einde van de middag werd 
de eindstand hiervan bekend gemaakt en 
kregen alle deelnemende voetballers een 
medaille.
Tussen de activiteiten door mochten alle 
kinderen om 15.30 uur een ASV-ballon 
oplaten vanaf de middenstip van het 
hoofdveld. Een prachtig gezicht hoe al 
deze ballonnen tegelijkertijd de lucht in-
gingen. Tot 1 juni kunnen teruggestuurde 
kaartjes worden ingeleverd bij Anita Ver-
bakel (Kerkstraat 30a) of aan de bar in 
de ASV-kantine. De kinderen waarvan de 
ballon het verst is gekomen ontvangen 
een mooie prijs.
Er werd ook fanatiek gestreden om de 
penaltybokaal. De deelnemers moesten, 
verdeeld over verschillende leeftijdsca-
tegorieën, zoveel mogelijk penalty’s raak 
schieten. De winnaars waren uiteindelijk: 
Lucas van de Ven (C jeugd), Kay van der 
Linden (D jeugd), Gijs van Bakel (E jeugd) 
en Ralf van Bokhoven (F jeugd). Zij wisten 
in hun leeftijdscategorie de meeste ballen 
in het doel te schieten en gingen er alle 
vier van door met grote bekers.

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
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Livemuziek bij OJA

Bij OJA kon men ‘s middags terecht voor 
veel muziek, een hapje en een drankje. 
Tussen 13.00 en 21.00 uur traden diverse 
bands live op, waaronder ‘Moon’, Chivy & 
the Bluezicians en de Hoodoo Monks. Het 
was, zoals elk jaar, weer erg druk en ge-
zellig. Jong en oud genoten dan ook van 
de muziek, het weer, een lekker drankje 
en elkaars gezelschap.
Voor de kleintjes waren er een spring-
kussen en snoepzakken.
Vanwege de verbouwing werden de fes-
tiviteiten na 21.00 uur voortgezet bij café 
De Vrienden.
Al met al was Koningsdag 2014 in Aar-
le-Rixtel een succesvolle en gezellige 
dag!!!! 
Het Oranjecomité wil alle vrijwilligers, die 
op wat voor manier dan ook hebben bijge-
dragen aan het slagen van alle bovenge-
noemde activiteiten, heel erg bedanken 
voor hun inzet. 

Het Oranjecomité
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Boekenmarkt in 
Kouwenbergs kerkje

Het Kouwenbergs kerkje vindt op zondag 
25 en Hemelvaartsdag 29 mei weer een 
grote boekenmarkt plaats.Ook dit jaar is 
er weer een rijk geschakeerd aanbod van 
boeken van allerlei genres. Naast romans 
van bekende schrijvers, zijn thrillers, 
oorlogsromans, zomerromans ,streekro-
mans kinderboekenhistorische boeken,-
kookboeken,naslagwerken en andere 
informatieve boeken.De opbrengst is be-
doeld voor de restauratie en onderhoud 
van het kerkje.De boekenmarkt start op 
beide dagen om 11.00 uur en loopt tot 
17.00 uur..

Op zondag 25 mei van 10.00 uur tot 16.00 
uur bruist Huize Padua van activiteiten

Zomermarkt Huize Padua 

 

Met de jaarlijkse zomer- en rommelmarkt 
als trekpleister verwachten we weer dui-
zenden bezoekers op het terrein van 
Huize Padua aan de Kluisstraat 2 in 
Boekel. In het sfeervolle park van Huize 
Padua staan maar liefst 130 kramen en 
70 grondplaatsen opgesteld. Medewer-
kers en cliënten verkopen er onder an-
dere ambachtelijk gemaakte producten 
en particulieren bieden tweedehands 
spullen te koop aan. Ook aan entertain-
ment door en voor cliënten, buurt en 
ander (jonge) bezoekers is gedacht. De 
kermisattracties zullen de jongeren zeker 
aanspreken! Dansgroep Anke & Marieke, 
de Happybent uit Uden, Blaasorkest de 
Muziekvrienden uit Boekel, Jambégroep 
Mátanga YáMbula, de band ‘Sample’. 
zanger Pièrre  en Squere Roots  zorgen 
voor de muzikale noot en ander entertain-
ment. Natuurlijk is er ook van alles te eten 
en te drinken en bestaat de mogelijkheid 
om alles rustig bekijken vanaf de super-
gezellige terrasjes. De markt is vanaf 
10.00 uur open en in verband met de te 
verwachte drukte raden wij u aan om met 
de fiets te komen. Let op: volg de borden 
naar de parkeermogelijkheden want die 
zijn t.o.v. voorgaande jaren gewijzigd! 
Parkeren: achter de boerderij!
De entree bedraagt € 2,- per persoon; 
voor kinderen tot 12 jaar is de toegang 
gratis. 
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Jeugd Dorpsfeesten 
Aarle-Rixtel

Bij de jeugd is er dit jaar weer een nieuw 
team bijgekomen, namelijk de 3-hoekjes.
Deze groep is ontstaan uit groep 0 van 
basisschool de Driehoek.  Hiermee is 
het totaal aantal deelnemende kinderen 
aan de jeugd Dorpsfeesten bijna 100. Wij 
zeggen altijd: De jeugd heeft de toekomst!

Ouderenavond 
Dorpsfeesten 

2014

Woensdag 15 mei staat de jaarlijkse ou-
derenavond van de Dorpsfeesten weer 
gepland.
Iedereen van 55 jaar en ouder is van harte 
uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
Deze avond wordt opgeluisterd door de 
Klokkendorper!
De entree is gratis en de eerste koffie met 
cake zijn ook gratis.
Daarnaast wordt er in samenwerking met 
de MCD een gratis loterij georganiseerd.
De organisatie van deze avond is in sa-
menwerking met de KBO.
Dus mocht je zin hebben in een gezellige 
avond vermaak kom dan op woensdag 15 
mei naar de Dreef. De zaal is open vanaf 
19 uur, om 20 uur start het programma en 
om 22:30 uur is de avond afgelopen.
Tot dan!
Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel en 
KBO

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. 

HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL 
GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST, 
WOE en DON  € 23.50  VRIJ t/m ZON        
€ 26.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl

Klokje                                               
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

 Tel:   0492381038 
 Lieshoutseweg 31
  Aarle -Rixtel www.henryengels.nl
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In mei leggen alle vogels een ei, behalve 
de koekoek en de spriet, die leggen in 
de meimaand niet. Een versje uit oma’s 
tijd. Ik moest er paaszondag vroeg aan 
denken, wandelend over het slakkenpad 
achter het kasteel. Ik hoorde de koe-
koek die ochtend voor het eerst, van 
verre al, toen ik nog op Strijp fietste. En 
ze kwamen allebei overvliegen, het echt-
paar koekoek, op zoek naar een geschikt 
pleeggezin. Onwaarschijnlijk hoe mamma 
koekoek, met toch een behoorlijk ach-
terwerk, haar ei in een veel te klein nest 
krijgt gefrot. Maar het lukt elk jaar weer. 
En de spriet dan, ja grassprieten genoeg 
op Croij, maar die bedoelen ze niet. De 
spriet of kwartelkoning is een vogel die 
sinds de jaren 70 bijna is uitgestorven in 
Nederland. Je zult naar de uiterwaarden 
van de Rijn en nog een paar gebiedjes 
in Nederland moeten om hem waar te 
nemen. Bruin van kleur met wat zwarte 
tekeningen, rent liever weg dan dat hij 
vliegt en als hij vliegt, met hangende 
pootjes. Staat op de rode lijst van met 
uitsterven bedreigde vogelsoorten. Mis-
schien dat Marcel van de Kerkhof er nog 
eens een plaatje van kan schieten, als hij 
dat al niet gedaan heeft. Ik heb genoten 
van zijn tentoonstelling in de Heemkamer, 
compliment voor deze vakman. Nog meer 
genieten was het bij het IVN tijdens de 
driedimensionale filmavond over vogels 
en insecten. Indrukwekkend wat een paar 
hobby-cineasten, wel met onnoemelijk 
veel geduld, op de gevoelige microfilm 
hebben vastgelegd. Nooit geweten dat 
onze rode bosmieren een echt snorretje 
hebben. De meeste indruk maakte wel de 
opname van een hommelnest, waar een 
heel bataljon bewakers rond de ingang de 
wacht hield en alle ongewenste bezoe-

kers meteen aanviel. Geen burgerwacht 
maar hommelwacht. Ik miste de meikever 
want die had ik graag in detail gezien met 
zijn sprieten. Volgend keer misschien. En 
de zwarte dag voor onze klokkengieterij is 
gepasseerd. Op 1 mei, de dag van de ar-
beid nog wel, sloten de deuren definitief. 
Een indrukwekkend verhaal in de Mooi 
Laarbeek krant met prachtige beelden. 
Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt door 
de regel over de laatste klok. Ik schreef 
al eerder dat ze de hele wereld over zijn 
gegaan en de naam van ons dorp waar-
schijnlijk in honderden talen beschreven 
staat. Maar de laatste klok gaat naar 
Thailand, naar de hoofdstad Bangkok. En 
dan wil ik natuurlijk weten waar die komt 
te hangen. Het toeval wil dat ik vorig jaar 
oktober een rondreisje door Thailand ge-
maakt heb en uiteraard een paar dagen 
in Bangkok heb rondgekeken. Onze 
aandacht werd toen getrokken door het 
oudste en grootste tempelcomplex van 
de stad, de Loha Prasat, vlak bij het ko-
ninklijk paleis en het regeringscentrum. 
Dit complex werd volledig gerestaureerd 
en het zou mij niets verbazen als de Aar-
lese klok daar een plaatsje zou krijgen. Ik 
ga dat voor U uitzoeken. Je kunt nog niet 
zeggen dat het stil is geworden rondom de 
Ruit maar er zijn hoopgevende berichten 
uit het land. Het zou zomaar kunnen 
dat….nog even geduld. Ik ga maar even 
een veldboeketje plukken op Strijp want 
deze wijk dreigt met stip de bloemenwijk 
van Aarle te worden. Je komt ogen te kort 
om alle wilde bloemen te ontdekken en op 
het aansluitende veld richting Hoogstrijp 
nodigen de eerste klaprozen de wande-
laar al weer uit. En vandaag vielen de 
eerste buien. Ik was bijna een worst bij 
de Clarissen gaan halen voor slecht weer, 
een etmaal lenteregen. Vanmiddag kon ik 
14 millimeter aftappen. 

De meikever.

De Meikever
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Kom zondag 18 mei naar de ‘Vair Fair’ in 
Keldonk

Biggen racen voor KWF-kanker-
bestrijding

Vier biggen die racen voor KWF-kanker-
bestrijding. Waar maakt u dat nu mee. 
U kunt dit op 18 mei zien tijdens de ‘Vair 
Fair’ aan de Teuwseler in Keldonk. De big-
genrace is een initiatief van Mathee Kamp 
en Geertjan van Tiel uit Aarle-Rixtel. Een 
ludieke actie om geld op te halen voor 
de strijd tegen kanker. Als tegenprestatie 
voor alle opgehaalde euro’s beklimmen 
de initiatiefnemers op 5 juni zo vaak mo-
gelijk de Franse berg Alpe d’Huez in het 
kader van de actie Alpe d’HuZes. 
De ‘Vair Fair’ wordt gehouden op het bij-
zondere varkensbedrijf van Michiel en 
Marijke Nooijen. Tussen 10:00 en 17:00 
uur laten zij u zien, ruiken, horen, voelen 
en proeven wat het betekent om varkens 
te verwennen. Vair varkens hebben een 
varkenstoilet en een vrije uitloop naar 
buiten. Ze beschikken altijd over strooisel 
om in te scharrelen en ruwvoer om aan 
te knabbelen. Vair varkens zijn van een 
bijzonder ras, ze eten speciaal voer 
en leveren vlees dat beter smaakt. Dat 
kunt u tijdens de ‘Vair Fair’ natuurlijk zelf 
proeven!
De vier toppers
De biggen die de racebaan in gaan zijn de 
vier goed getrainde toppers Geer, Goor, 

Jeroen en René. Ieder uur lopen zij een 
race. Wie een gokje waagt maakt kans op 
prachtige prijzen. De volledige opbrengst 
van de biggenrace gaat naar KWF-kan-
kerbestrijding.
Gratis toegang
Naast de biggenrace is er nog veel meer 
te beleven. Zo kunt u varkens kijken, 
hooibaal werpen en snuitje schieten. Ook 
is er een luchtkussen en een proeverij. Dit 
alles maakt de ‘Vair Fair’ tot een veelzijdig 
en gezellig uitje voor het hele gezin. Ook 
kunt u natuurlijk een tas met ‘lekkers van 
Vair’ kopen om thuis nog eens na te ge-
nieten. De toegang is gratis.

Hebt u ‘t al in de smiezen,
vanaf vorige week,
kunt u voor een nieuwe wandelroute 
kiezen.
Vanaf de Brabantse Kluis,
is de tocht 4½ km. lang
en loopt door het natuurgebied De 
Biezen.
Weer een recreatie mogelijkheid erbij,
in het achterland van de haven,
waar je ook steeds meer mensen,
achter een golfbal aan ziet draven.
Daar in de buurt zie je ook B. & B. ‘s ont-
staan,
waar je in een rustige omgeving,
lekker pitten kunt gaan.
Op de Asdonkseweg,
aan de linker- en rechterkant,
maar ook op de Pater Eustachiuslaan,
zagen we een bordje staan.
Want als het geen grapje is,
komt daar heel toepasselijk,
B. & B. De Tomaat.
RD

Klokje                                               
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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DORP aan de Riviertochten 
T.S.C. Aan de Wielen

Ook dit jaar staan de prachtige Dorp aan 
de Riviertochten weer op het programma 
van T.S.C. aan de Wielen uit Aarle-Rixtel, 
dit jaar is de datum zondag 18 mei. Er is 
keuze uit maar liefst vijf afstanden, welke 
allen geheel zijn uitgepijld. Voor de 100, 
125 en 150 km. kan men inschrijven en 
vertrekken tussen 07.30 en 09.30 uur 
vanaf grand-café Stout aan de Dorps-
straat 86 in Aarle-Rixtel, maar bij deze 
tochten kan men ook onderweg op de 
route instappen en dan In Aarle-Rixtel of 
Ravenstein inschrijven.  Als men de 150 
km. in groepsverband en onder begelei-
ding van ADW-ers wil rijden dan kan men 

meefietsen omstreeks 07.35 uur. Voor de 
40 en de 60 km. kan men starten tussen 
07.30 en 11.00 uur, deze routes zijn 
ideaal voor recreatie fietsers of mensen 
met e-bikes om kennis te maken men 
onze mooie omgeving zonder steeds 
op knooppunt bordjes te moeten kijken. 
Natuurlijk kan bij inschrijving ook gebruik 
gemaakt worden van het Scan en Go sys-
teem van de NTFU.
Uitgebreide informatie is terug te vinden 
op www.aandewielen.nl, daar staan de 
routes ook op kaart uitgetekend.  Men 
mag ook bellen naar Theo Sterken tel. 
0492-381680.

Klokje                                               
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU 
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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te nemen in ons vernieuwde pand. Om-
streeks 15:00 wordt aangevangen met 
het formele gedeelte, en wordt OJA offi-
cieel geopend.  Daarna barsten de festi-
viteiten los, en wordt de heropening ge-
vierd onder begeleiding van verschillende 
live bands en OJA’s eigen huis-DJ’s.
Voordat het zover is moeten er nog flink 
wat punten op i’s worden gezet, dus zijn 
wij de komende weken nog druk bezig om 
alles in gereedheid te brengen. Werken 
bij OJA wordt door ons totaal niet als ver-
velend ervaren. De vrijwilligers vinden het 
leuk, hebben plezier tijdens het bouwen 
en de meesten, waaronder ik, hebben 
een hoop geleerd van deze renovatie-er-
varing. Toch zijn wij blij dat het einde in 
zicht is, en dat we binnenkort weer ge-
zellig kunnen samenkomen in onze mooie  
blokhut!
Groet namens het OJA,
Maikel

De laatste 
loodjes…

Nog even geduld en dan is het moment 
daar. Dan kunnen we weer allemaal ge-
nieten van ons oh-zo geliefde blokhutje 
aan de Schoolstraat. Al ruim 8 maanden 
wordt er bijna dagelijks hard gewerkt om 
onze langverwachte renovatie tot een 
succesvol einde te brengen. 
Er is veel gebeurd in die 8 maanden. Heel 
veel…
De lijst met bouwwerkzaamheden  
waarmee we gestart zijn is in de loop der 
renovatie wel verdrievoudigd in lengte. 
Dat is niet negatief, in tegendeel! We 
hebben met ons beperkte budget meer 
kunnen realiseren dan we in de voorbe-
reidingsfase hadden kunnen hopen.. Het 
gebouw was in oude staat, en naarmate 
we het stripten kwamen steeds meer 
‘twijfelachtige’ onderdelen tevoorschijn. 
Er hebben zich dan ook veel situaties 
voorgedaan waarbij we ons af hebben 
gevraagd of we het moesten aanpakken 
of niet. Uiteindelijk hebben we in vrijwel 
alle situaties gekozen voor vernieuwing, 
wat er voor heeft gezorgd dat we de ‘be-
oogde’ openingsdatum twee keer hebben 
verzet. Enerzijds moeten de bouwmateri-
alen natuurlijk zo goedkoop mogelijk (of 
gratis) geregeld worden, en worden alle 
werkzaamheden geheel vrijwillig gedaan 
door onze leden. Dat kost tijd. Aan de 
andere kant willen we de bouw niet afraf-
felen om maar zo snel mogelijk de deuren 
weer te kunnen openen. Goed werk heeft 
tijd nodig, en als we de kans krijgen om 
het in één keer goed aan te pakken, dan 
doen we dat!  
Wanneer dan wel? De officiële herope-
ning van OJA is zaterdag 24 mei! 
Vanaf 11:00 houden wij “Open Blokhut”, 
en bent u welkom om uitgebreid een kijkje 

Voorlichtingsmiddag 

Donderdag 22 mei in Gemeenschaps-
huis De Dreef
De KBO organiseert een voorlichtings-
middag , die wordt verzorgd door de heer 
Lodewijk van Asten, geriatrisch verpleeg-
kundige in het Elkerliek ziekenhuis  met 
als thema:

Ouderengeneeskunde
Het gaat om ouderen met een ziektebeeld 
waarbij meerdere chronische
aandoeningen een rol spelen: bijvoor-
beeld, artrose, suikerziekte of een zwak 
hart. Vaak is er ook een psychisch pro-
bleem zoals dementie of depressie.
Aanvang :  14.00 uur
Zaal open: 13.30 uur
Iedereen is welkom, ook niet leden van 
de KBO.

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel
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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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Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel

Anno 1324

Processie en Vriendendag gaan 
goed samen bij 

de Blauwe Schut.

Jan Coolen winnaar 
van de Hagelkruistrofee.
Op zondag 4 mei was het een drukke dag 
voor het Onze Lieve Vrouwe Gilde. 
Al vroeg in de ochtend uit de veren voor 
een plechtige viering in de kerk waarna 
Maria op de sterke schouders van 4 gilde-
broeders naar de kapel werd gedragen. 
Een mooie viering met ondersteuning van 
beide gilden, harmonie en gemengd koor 
de klokkengieters. De processie bracht 
ons via Kouwenberg en Klokstraat naar 
de kapel aan de Bosscheweg waar door 
de velen toeschouwers werd gebeden 
en gezongen voor Maria. In de kapel 
werd nog een extra gebed gehouden 
voor de overleden leden van de Blauwe 
schut gadegeslagen door Maria op haar 
troon. Hierna was de afmars naar het 
“Jan van Doorenpaviljoen” nabij het Ha-
gelkruis waar diezelfde dag de jaarlijkse 
Vriendendag werd gehouden. De Blauwe 
schut mag zich gelukkig prijzen met een 

grote vriendenclub die het gilde finan-
cieel en moreel ondersteunen. Als dank 
hiervoor worden deze vrienden een keer 
per jaar speciaal uitgenodigd om te ver-
toeven op het “Jan van Doorenpaviljoen”. 
Vele vrienden hadden de weg naar het 
gildeterrein gevonden en namen deel aan 
de verschieting van de Hagelkruistrofee. 
Na verwelkoming en de koffie ontspon 
zich om 14:30 uur een spannende strijd 
tussen 20 kandidaten. Vanaf het begin 
was het duidelijk dat de vogel zich niet 
snel gewonnen zou geven. 4 uur en 400 
schoten later wilde deze nog van wijken 
weten en uiteindelijk is er maar geloot 
om de winnaar. De vorige winnaar, Paul 
Geene, mocht het lot van de winnaar 
trekken uit de hoed, in dit geval een baret 
van een gildebroeder, en toverde daarbij 
Jan Coolen te voorschijn. Na een ver-
diende vendelgroet en felicitaties nam 
Jan het kleinood, in de vorm van het ha-
gelkruis, in ontvangst. Een prachtige dag 
voor onze vrienden was ten einde en we 
kijken samen met hen alweer uit naar de 
volgende vriendendag waarvan er vele 
elkaar weer zullen ontmoeten tijdens de 
kermis op maandag 25 augustus met het 
Koningschieten. Wie weet krijgen we dit 
jaar een Keizer. De mogelijkheid is ten-
minste aanwezig. Mocht u nu ook vriend 
willen worden bij het onze Lieve Vrouwe 
Gilde, dan bent u van harte welkom. Aan-
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melden kan bij dekenschrijver Jos van de 
Ven, tel. 0492382288 of 0652462803 
E: secretariaat@olvgilde.net 
Website: www.olvgilde.net 

Handboogschutterij de 
Eendracht op bezoek bij de 

Haagse Rozenknop in Helmond.

Aarle Rixtel. Handboogschutterij de Een-
dracht was afgelopen zaterdagavond 
aanwezig op de doel van Handboogver-
eniging de Haagse Rozenknop in Hel-
mond. Van de Eendracht waren 9 schut-
ters aanwezig voor het verschieten van 
deze wedstrijd. 
Met de Haagse Rozenknop heeft de Een-
dracht een soort vriendschapsband waar-
door hun onderlinge wedstrijden altijd een 
zeer prettig en gezellig verloop hebben 
en de resultaten niet als het belangrijkste 
worden gezien. Tellend bij deze wedstrijd 
zijn de 6 hoogste schutters per vereniging 
en hiervoor gaf de Eendracht op dat zij 
1150 punten zouden gaan schieten. Het 
werden er 1133. Dus een resultaat van – 
17 punten. 
Aansluitend volgde nog een kleine loterij 
waar de resultaten voor de Eendracht 
een stuk beter waren. Hoogste schutter 
van de avond werd Erwin van Wijhoven 
van de Eendracht met 218 punten. 
Willem van Veghel werd met 205 punten 
de beste van de avond voor de Haagse 
Rozenknop

Resultaten schutters de Eendracht:
 1. Erwin van Wijnhoven 218
 2. Frank Schepers  216
 3. Martien v/d Graef  179 
 4. Geert v. Ganzenwinkel 178

 5. Justin van Dijk  176
 6. Wim van Mol  166 
 7. Frans Soontiens  154
 8. Gerrie van Hoof  132 (hs)
 9. Harrie Moors    80 (hs)

Aarle Rixtel. Voor de 3e wedstrijd van het 
51e van Ganzenwinkeltoernooi bij Hand-
boogschutterij de Eendracht, was Hand-
boogvereniging St Anthonius uit Nijnsel 
naar de doel in Aarle Rixtel gekomen. 
Het was voor hen de 1e keer dat zij deel-
namen aan dit toernooi.
Zij waren donderdagavond 1 mei j.l. met 7 
ervaren en 2 nieuwe schutters aanwezig 
voor het verschieten van deze wedstrijd. 
Ook hier bleek weer eens dat eerder ge-
haalde resultaten geen garantie zijn voor 
volgende wedstrijden. St Anthonius gaf 
vooraf aan 1583 punten te gaan schieten. 
Het werden er uiteindelijk 1479. Dit was 
dus een resultaat van – 104 punten. 
Hiermee doet St. Anthonius niet mee voor 
de prijzen. Het voor de 1e keer meedoen 
aan deze wedstrijd was wel goed bevallen 
en er zal zeker een vervolg plaatsvinden.
Hoogste schutter van deze avond werd 
Johan Schepers van St. Anthonius met 
239 punten.
Hoogste schutter van de Eendracht werd 
Toon van Hoof met 227 punten.

Resultaten van de Eendracht:
 1. Toon van Hoof              227
 2. Erwin Wijnhoven          219
 3. Frank Schepers              219
 4. Walter Jansen                217
 5. Justin v. Dijk                 198
 6. Marien v/d Graef           191
 7. Paul v. Bakel                 191
 8. Arno Donkers                161
 9. Gerrie v. Hoof               160 (hs)
10. Frans Soontiens            122
11. Harrie Moors                98 (hs)
12. Wim v. Mol                  80 (hs)
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QUIZ NIGHT AARLE

SAMEN IN DE TENT STRIJDEN MET HET HELE DORP!

Doe mee!
Houd jij wel van een quiz en gezelligheid? 
Dan nodigen we jou uit om samen met familie, vrienden, kennissen of je vereniging

deel te nemen aan de quiz avond van stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel! 

Op deze avond kun je je meten met andere groepen op gebied van sport, muziek, 

actualiteiten en Laarbeek. Na de quiz gaan we nog lekker feesten met z'n allen!

Wat :    Quiz night Aarle

Voor wie :      Iedereen die mee wil doen met een team van minimaal 8 personen

Waar :    Dorpsfeesten tent langs de Dreef

Wanneer :   Vrijdag 30 mei 2013

Tijdstip :   21:45 – 23:30, QUIZ
    23:30 – 01:00, AFTERPARTY

Inschrijven :  Uiterlijk woensdag 14 mei, via info@dorpsfeesten.info

Kosten :   Gratis

Vragen :   06-22603125 (Rico Verbakel) of info@dorpsfeesten.info
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1 mei Woningbouw in Aarle-Rixtel mo-
gelijk door royale medewerking bewo-
ners Mariastraat.
De gemeenteraad van Aarle-Rixtel komt 
vanavond ( vrijdag) om half acht bijeen ter 
afhandeling van een vrij lange, maar niet 
al te zware agenda. Enkele voorstellen 
tot aankoop van grond in het belang van 
de verbetering van de volkshuisvesting, 
zijn de belangrijkste. De voor 1964 toe-
gewezen elf woningwetwoningen, zijn 
gepland tussen “De Dreef” en de Maria  
straat. De bewoners van de Mariastraat 
hebben allen, geheel vrijwillig, afstand 
gedaan van gedeelten van hun achter-
tuinen, waarvoor burgemeester en wet-
houders hun bijzonder dankbaar zijn. Al-
leen door deze royale medewerking, zo 
schrijft het college, is het mogelijk nog dit 
jaar te verwezenlijken. Met de familie van 
der Heyden – Aarts is overeenstemming 
bereikt over de verkoop van een strook 
grond van 1092 m2 , nodig voor de door-
trekking vanaf de Lijsterstraat naar de 
Bosscheweg. Voorts komen aan de orde: 
de bouw van de gymzaal voor de jon-
gens- en meisjesschool. Voor deze bouw 
volgens standaardplan heeft de Aarlese 
raad vorig jaar al twee ton uitgetrokken. 
De aannemingssom bedroeg f 132.550 . 
Mede door de bijkomende kosten is het 
gevoteerde bedrag met f 63.984,95 over-
schreden. Burgemeester en wethouders 
vragen de raad nu dit bedrag als aanvul-
ling te voteren. Een aanvullend krediet 
is tevens nodig voor de aanschaf van 
een hoge druk neveltankwagen voor de 
brandweer en de bouw van een stalling. 
Burgemeester en wethouders stellen voor 
vijf percelen langs de Beekseweg aan te 
sluiten op het gasnet en de aanschaf van 
een nieuwe serie van vijfentwintig gas-
geisers. Bovendien willen zij de panden 
Kouwenberg 1, Dorpsstraat 2 en 4 onbe-
woonbaar verklaren.

8 mei Cialfo onthaalde Aarle-Rixtel op 
goede show
Een kleine 100 leden van het Aarle-Rix-
telse Cialfo ( 90% meisjes) hebben 
woensdagavond in het patronaat de 10e 
gymnastiekavond van deze club ver-
zorgd. De heer J. van Griensven, die in 
zijn openingswoord talrijke ouders kon 
begroeten, sprak hierbij de hoop uit, dat 
vooral meer jongens tot Cialfo zullen toe-
treden. De avond duurde, vooral  voor de 
jeugdige leden echt wel iets te lang, maar 
er werd een zeer gevarieerd programma 
geboden van vrije oefening, kastspringen, 
evenwichtsbalk, bokspringen en werken 
aan de ongelijke brug en op de lange 
mat. Het slot werd gevormd door de-
monstraties op de trampoline. Volgens 
de heer van Griensven hoopt Cialfo in de 
toekomst over een trampoline te kunnen 
beschikken. In de pauze werden aan 33 
meisjes, die de bondsvaardigheidsproef 
met succes hadden afgelegd, het gym-
nastiek diploma uitgereikt. In de eerste 
klas was er dit slechts één, te weten me-
juffrouw M. van Doorn.

12 mei Bond van Bejaarden
Onder voorzitterschap van de heer W. 
van Dijk hield de Aarle-Rixtelse bond van 
Bejaarden maandagavond in de grote 
zaal van het ontspanningsgebouw haar 
jaarvergadering. Na de gebruikelijke 
verslagen van de secretaris en penning-
meester, respectievelijk de heren J. van 
Roij en P. van Deursen, kwam het be-
langrijkste agendapunt ter sprake, name-
lijk besprekingen omtrent het organiseren 
van een uitstapje of thuis feest vieren. 
Besloten werd een uitstapje te maken, 
waarschijnlijk in de eerste helft van juni. 
Waar de reis naar toe zal gaan is nog niet 
vastgesteld. Het bestuur zal de reis, met 
goedvinden van alle leden, uitstippelen. 
Rest nog te vermelden dat het afgelopen 
jaar het ledenaantal is gestegen van 164 
tot 181.
HELMONDS DAGBLAD  mei 1964
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