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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
Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en
klokjes (duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW, Aarle-Rixtel.
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren of
via de mail en overmaking op
Rabo 10 14 95 048.

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
NL37RABO011014.95.048

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

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

Verschijningsdata: 16-6 / 30-6 / 14-7 / 25-8 / 8-9 / 22-9 / 6-10 / 20-10 / 3-11 / 17-11
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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.
4

Centraal alarmnummer

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u. vr 8.30-12.30 uur
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
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Week van zaterdag 31 mei t/m vrijdag 6 juni
Zaterdag 31 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Tot welzijn van de parochie
Zondag 1 juni – 7e Zondag van Pasen – Pinksternoveen.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames-en Herenkoor
Hanneke van Berlo				
(fund.)
Corrie Swinkels – Gijsbers
Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
Willy en Martina Aarts – van der Leemputten (Zonnebloem)
Sien Nooijen					
(fund.)
Martien van der Linden
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Jan van Dooren			
(sterfdag/O.L.Vrouwe Gilde)
Mien Verhoeven				
(par.)
Woensdag 4 juni – Pinksternoveen
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 7 juni t/m vrijdag 13 juni
Zaterdag 7 juni
15.00 uur Kapel –Doopviering
Emy Sibon, Pastoor van den Heuvelstraat 6, Aarle-Rixtel
Zondag 8 juni – 10e Zondag door het jaar - Pinksteren
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering –Dameskoor
Overleden ouders de Korte - Verhaar
Harrie van Boxmeer				(verj.)
Overleden ouders Harrie en Ida Verbakel –van Rooij 				
						(sterfdag vader/Zonnebloem)
Jan van der Sanden				
(sterfdag)
Piet en Nelly Schepers – Gerse		
(verj. moeder)
Harrie Swinkels
Sjaak Swinkels
Tot welzijn van de parochie
Maandag 9 juni – 2e Pinksterdag
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering –Samenzang
Woensdag 11 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed		
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Week van zaterdag 14 juni t/m vrijdag 20 juni
Zaterdag 14 juni
10.00 uur Kerk - Eucharistieviering – Samenzang
Patroonsdag St. Margaretha Gilde (Rode Schut)
Zondag 15 juni - 11e Zondag door het jaar – Allerheiligste Drieëenheid - Vaderdag
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Frans Vogels
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Clasien van Duppen - Heijl
Bernard van den Elsen
Martien van der Linden
Adriaan Loomans					
Overleden ouders Jansen – Bens, zoon Tinie en dochter Antonette
Overleden ouders Schrama-Jacobs
Sjef Heesakkers					(sterfdag)
Bijzondere intentie					(fam. v. Boh.)
Voor vervolgde christenen in Nigeria
Voor alle vaders en mannen van onze parochie
Tot welzijn van onze parochie
Woensdag 18 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Gerrit Hagelaar, woonachtig in Lieshout, voorheen in Aarle-Rixtel
Leen van Oort-Huibers, Onze Lieve Vrouweplein 13, 79 jaar.
Attentie: De Eucharistieviering op 1 juni is nog om 10.00 uur. Vanaf 8 juni om 9.30
uur.
Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen over: dopen,
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u
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.
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42
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Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur
op zaterdag en zondagen
17.30 uur
maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, zaterdagen en
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het
Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324

Informatieavond over het Vormsel
Ook volgend jaar nog eens samen komen met je klasgenootjes van de basisschool?
Andere kinderen uit Laarbeek ontmoeten? Gezellig samen bijpraten, spelletjes
spelen, verhalen luisteren, van alles leren én veel plezier hebben? Doe dan mee met
de vormselvoorbereiding!
Het is ongetwijfeld gemakkelijker om te besluiten om niet mee te doen, maar we willen
je graag laten zien dat het de moeite waard is om het wel te doen. Kom naar de informatieavond om te weten of het je aanspreekt.
Kinderen van groep 8 en hun ouders zijn welkom op:
dinsdag 3 juni om 19.30 op basisschool de Heindert (let op: op de nieuwe locatie,
Lijsterstraat 27 B!). Aanmelden vooraf is fijn en kan via een e-mail naar: annemiek@
schok.net.

Dankbetuiging
Graag wil ik dokter A. Engels bedanken voor de goede zorgen bij de ziekte
en overlijden van mijn man, pap en opa.
Dank voor de kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen.
							Familie Verbakel
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degroofuitvaar tverzorging.nl

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur
in Deurne & Beek en Donk
Oranjelaan 54 ............... Beek en Donk
Derpsestraat 1d ................................ Deurne
Gasthuisstraat 53 .................... Helmond
T 0492 319533 of 0493 320027

www.autoschadeverbakel.nl
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’t Zonnebenkske!

Tot onze grote schrik hebben we moeten
ontdekken dat de mozaiekbank bij Zonnetij zwaar beschadigd is. Dit is volgens
omwonenden gebeurd door skateboarders. Behalve dat dit jammer is van het
vele werk, is het ook gevaarlijk. Denk
hierbij maar aan snijwonden die mensen
kunnen oplopen.
De bank wordt gelukkig gerepareerd door
het bedrijf “Social Sofa”. We kunnen natuurlijk niet verwachten dat ze dit vaker
komen doen, dus hopen we dat deze
vernielingen gaan stoppen. We houden
voortaan het Benkske nauwlettend in de
gaten.
Daarom gaan we ervan uit dat de mensen
die hier verantwoordelijk voor zijn, hiervan
leren en het niet meer gebeurd.
Namens initiatiefgroep ’t Zonnebenkske.
Anne van de Ven.

“DE OUWE HAP” IN ZONNETIJ
Aarle-Rixtel - Op woensdagavond 28 mei
geeft “De Ouwe Hap” een concert in De
Zonnetij gelegen aan de Heindertweg 87
in Aarle-Rixtel.
De avond vindt plaats in de ontmoetingsruimte.
“De Ouwe Hap”is een groep enthousiaste
muzikanten hier uit Aarle-Rixtel
De muziekvereniging is opgericht op 7 februari 1973, bestaat uit 15 leden en staat
onder leiding van Piet Diender.
Van af het begin zijn zij gekleed in Brabantse kledij. Het repertoire bestaat mars
,tango, wals ,polka enz ,enz...
“De Ouwe Hap’ streeft er na om elk optreden tot een feest te maken.
“Als wij ons publiek zien genieten dan genieten wij ook”. “Dat is ons doel”.
De avond begint om 19:30 en iedereen is
van harte welkom.
De toegang is gratis.

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers
LAARBEEK - ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek is voor voetbalclub ASV
’33 op zoek naar een secretaris m/v.
Als secretaris bent u lid van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
Elk bestuur heeft 1x per maand een
vergadering, en het is de bedoeling dat
u deze bijwoont. Overige taken bestaan
uit secretariële werkzaamheden zoals
het verwerken van in- en uitgaande post,
verslaglegging van vergaderingen etc. U
bent tevens eindverantwoordelijk voor het
ledenbestand (wordt door iemand anders
bijgehouden). Verder is het gewenst als u
zich regelmatig laat zien op het sportpark
(zowel bij de jeugd als senioren).
Voor Fides komt ViERBINDEN graag
in contact met dames die het T.S.O.
(Tussen Schoolse Opvang) Team willen
ondersteunen. Vind jij het leuk om met
kinderen om te gaan en te voorzien van
drinken en een babbeltje, dan zijn wij op
zoek naar jou. De werkzaamheden zijn:
spelen met kinderen, toezicht houden op
de speelplaats en als de kinderen gegeten
hebben moeten de tafels even schoongemaakt worden en geveegd. Kunt u niet
elke dag, dan is het ook mogelijk om in
te vallen als dat nodig is. Werktijden zijn
op maandag, dinsdag en donderdag van
11.45u tot 13.30u.
Meer informatie:
Voor meer informatie over vrijwilligersvacatures kunt u contact opnemen met
Suzan de Koning van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek, Otterweg 27,
5741 BC Beek en Donk. Tel. 0492-328
807 of mailen naar: vrijwilligerswerk@
vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op de
website: www.vierbinden.nl of te vinden
in de vacaturemappen van de dorpsservicepunten.
11

12

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW Pastor Hasselman gaat wel verder in het
PRESENTATIE pastorale team.
AARLE-RIXTEL. Pastoor Verbraeken en pater Wester
willen ook wat meer zichtbaar zijn in Aarle-Rixtel; zij zullen afwisselend samen
met pastor Hasselman de diensten hier
verzorgen.
Beste Daarom is in overleg met betrokkenen en
Medeparochianen, koren besloten om met ingang van 1 juni
Zoals u waarschijnlijk weet zijn er al ver- a.s. de viering op zaterdagavond te laten
schillende bijeenkomsten geweest met vervallen.
de afgevaardigden vanuit elke Laarbeek- De zondagviering wordt vervroegd en wel
parochie, die de stuurgroep vormen in naar 9.30 uur.
Wilt u hier mee rekening houden, wanvoorbereiding op de fusie per 1-1-2015.
Dat er veel besproken en geregeld moet neer u misintenties aanmeldt op de pastorie?
worden, mag duidelijk zijn.
Naast het zoeken naar gezamenlijkheid, Hoe straks de administratieve taken
dus het vormen van één parochie wordt worden verdeeld, is nog niet duidelijk. Dit
ook de identiteit (het eigene) van elke is een van de gesprekspunten voor de
“kern” nadrukkelijk meegenomen. Het is volgende bijeenkomst.
een belangrijk gegeven dat er LEVEN / Ook de tarieven voor de diverse dienACTIVTEIT ONDER EN RONDOM DE sten, denk aan begrafenissen, huwelijken,dopen, maar ook tarieven voor beEIGEN TOREN is en blijft.
Er ligt een voorstel om onder meer de graafplaatsen zullen aangepast moeten
kerken in de vier kernen, zolang mogelijk worden.
Ook heeft het parochiebestuur na veel
open te houden.
Dit natuurlijk alleen, wanneer het finan- onderhandelen, het gebouw en perceel
cieel haalbaar is en er genoeg priesters aan de Schoolstraat verkocht aan de Gemeente.
zijn voor de verschillende diensten.
Ook enkele werkgroepen o.m Vormsel en Dit betekent dat OJA behouden blijft voor
Communie, zoeken naar mogelijkheden Aarle-Rixtel.
Per 1 juli zal ook de heer J.van Oppen
van samengaan en samenwerking.
Dit betekent als start eenzelfde project met pensioen gaan. Hij is degene die de
voor de vier kernen van de parochie. Bij gesprekken met de stuurgroep begeleidt
voldoende belangstelling zal de voorbe- namens het Bisdom.
reiding en uitvoering voorlopig nog in de Voor een opvolger is al gezorgd; dit wordt
eigen kern plaats kunnen vinden, maar dhr. C. Broekhuizen.
ook dat heeft te maken met het aantal
Zo u ziet zijn er nog verschillende hobbels
kinderen, dat aangemeld wordt.
Op dit moment is men daar druk mee te nemen.
Wij wensen de stuurgroep vooral veel
bezig.
Zo zijn er nog meer verande- wijsheid toe.
Wij houden u op de hoogte.
ringen……………………..
Pastor Engels stopt per 1 juni zijn werkzaamheden als vaste pastor voor de Namens het parochiebestuur,
parochie in Aarle-Rixtel. Hij wil nog wel Sissy van de Weijer.
invallen, indien nodig, met name bij uit- Secretaris.
vaarten.
13
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Op deze traditioneel gezellige woensdag
voor Hemelvaart mogen ook de liefhebbers uit Aarle-Rixtel zeker niet ontbreken!
Aanvang 20.30 uur, entree € 7,www.delmontis.nl
www.wimbeerenjazzsociety.nl

Restaurantavond
Zonnetij Aarle-Rixtel
Onder het motto “Eten en ontmoeten” or-

DelMontis bij Wim Beeren Jazz ganiseert ViERBINDEN in samenwerking
Society op 28 mei met Savant culinair elke 2 weken een
“Funky soul with a touch of jazz”. Met dit
thema komt hammondorganist/zanger
Frank Montis met zijn band DelMontis op
woensdag 28 mei naar Wim Beeren Jazz
Society in zaal Van Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Gezien het grote succes van ons 5-jarig
jubileum op 23 april jl. in de zaal, hebben
we wederom voor deze locatie gekozen.
DelMontis is een muzikaal verbond
tussen Frank Montis (o.a. Laura Vane &
The Vipertones) en saxofonist/arrangeur
Rolf Delfos (o.a. The Houdini’s).
Aangevuld tot een sextet met klasse musici van allerlei pluimage ontstond er een
mix van de eigen songs van Montis en
de horns van Delfos waarbij alles draait
om een uitgebalanceerde combinatie van
vette grooves, transparante songs en muzikale vrijheid.
Het album ‘Straightforward Fascination’
kreeg maar liefst 4 sterren van Jazzism
Magazine en een aantal tracks komt regelmatig voorbij op Arrow Jazz Fm en
Radio 6.
De bezetting: Frank Montis – vocals,
hammond organ, Rhodes, Rolf Delfos
– altsax, Cees Trappenburg – trompet,
Peter Broekhuizen – baritonsax, fluit,
Guus Bakker – bas, Lean Robbemontdrums
DelMontis verheugt zich op uw komst!

restaurantavond in de ontmoetingsruimte
van Zonnetij. De eerstvolgende avond
zal plaatsvinden op dinsdag 27 mei a.s.
Vanaf 17.30 uur is iedereen ook dan weer
van harte welkom. Het diner wordt geserveerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren
kan tot uiterlijk donderdag 22 mei 15.00
uur via het secretariaat van ViERBINDEN
0492-328800 of via een e-mail naar
stichting@vierbinden.nl . Voor 27 mei a.s.
staat een koud en warm buffet op het programma:
Huzarensalade, zalmsalade, fruitsalade
Visschotel en vleesschotel, sausjes
Plakjes gebraden varkensrollade met
champignonsaus
Kipreepjes in Stroganoffsaus
Rijst, stokbrood en kruidenboter
Voor dit fantastische driegangenmenu
betaalt u € 13,50
Graag tot ziens op 27 mei a.s.

Klokje
Gevraagd: Te koop gevraagd een garagebox, tel: 0643066660
Te koop: Arba witte bagagewagen met
fietsendrager voor 4 fietsen.(l-b-h) 15292-52. In goede staat. Tel: 0492-382034.
15
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LAARBEEK – Op 8 juni (1e pinksterdag)
worden er door organisatie Jeugd Ontmoeting in Zomer Spelen (JOZS) activiteiten georganiseerd voor de Beek en
Donkse basisschoolleerlingen. Hiervoor
is ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek op zoek naar begeleiders, om kinderen aan te sturen en te begeleiden bij
een spel of sportonderdeel, en om scores
bij te houden. Daarnaast moet er toezicht
worden gehouden bij diverse luchtkussens.
Voor ORO DBC de Lage Hees is ViERBINDEN op zoek naar een vriendelijke
vrijwilliger die een cliënt in een rolstoel kan
begeleiden en hem elke maandagmorgen
met een groepje cliënten en begeleiding
naar de kinderboerderij kan duwen.
Meer informatie
Voor meer informatie over vrijwilligersvacatures kunt u contact opnemen met
Suzan de Koning van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek, Otterweg 27,
5741 BC Beek en Donk. Tel. 0492-328
807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op de
website: www.vierbinden.nl of te vinden
in de vacaturemappen van de dorpsservicepunten.
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek is voor ORO woonvoorziening de
Bleek op zoek naar bezoekvrijwilligers
die regelmatig een paar uurtjes tijd willen
doorbrengen met een mannelijke of vrouwelijke cliënt met een verstandelijke beperking. Samen bepalen jullie hoe je die
tijd gaat invullen. Het kan gaan om het
gezellig samen drinken van een kopje
koffie, maar je kunt ook samen een activiteit gaan ondernemen. B.v. een uitstapje
maken, fietsen, winkelen, een spelletje
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doen, naar de bioscoop gaan, noem
maar op. Voor sommige cliënten is het
gewenst, als er enige regelmaat in de bezoekfrequentie is.
Tevens wordt er voor de Bleek een computervrijwilliger gezocht, die een cliënt
kan begeleiden tijdens het gebruik van
haar computer, en verschillende computerprogramma’s kan uitleggen, zoals Outlook e.d.
Ook komt ViERBINDEN graag in contact
met iemand die het leuk vindt om met één
of meerdere bewoners te gaan wandelen.

Natuurmarkt Helmond:
In stadswandelpark de Warande wordt
op zondag 1 juni, van 12.00 tot 17.00 uur,
weer de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond
georganiseerd. Meer dan 50 organisaties
en verenigingen zullen demonstraties en
voorlichting geven op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op
een breed publiek, van jong tot oud! De
markt biedt doe-activiteiten en interacties
met het publiek. De markt wordt dit jaar
georganiseerd door “Groen4Life”, in samenwerking met “Imkersvereniging Helmond e.o.”. Groen4Life is een informatieen ontmoetingscentrum dat zich richt op
duurzaamheid, innovatie en design in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs
en overheid. De toegang tot de markt is
gratis.
Wilt u er een ‘dagje uit’ van maken? De
Natuurmarkt is heel goed te combineren
met om 12.00 uur een bezoekje aan een
gratis concert in het Carat-muziekpaviljoen, de midgetgolfbaan, het dierenpark
of het gezellige terras van Paviljoen de
Warande.
Op
www.imkersvereniginghelmond.nl
kunt u een overzicht zien van de ruim 70
activiteiten van de imkervereniging en
gastdeelnemers.
Ad van GrinsvenTel. 382914,
awvangrinsven@onsbrabantnet.nl
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DéDé Danceballet de theaters in
metspectaculaire show;
D-Dazzled!

D-Dazzled is een theatervoorstelling
waarin alle leerlingen van DéDé Danceballet de show stelen met hun energieke
dansen. In een reeks van 27 unieke voorstellingen zullen alle 3800 leerlingen, in
de leeftijd 3 tot 63 jaar, ten tonele verschijnen.
Hostess en host van de show zijn Miss &
Mr. Dazz en met een rode draad rond digital en social media nemen zij het publiek
mee door een spectaculaire en adembenemende programmering. Van de jongste
danseressen die ‘BoBo’ optreden, tot een
aanstekelijke ‘Disco Medley’. Van een
showballet-achtig ‘New York New York’
tot een stoere vertolking van ‘Scream &
Shout’. Elke show wordt bovendien afgesloten met als spetterende finale het nog
geheimzinnige ‘Project D’.
Elke choreografie wordt gedanst in een
ander decor, ondersteund door een ultra
HD-videoscherm van twee bij vijf meter
dat voor visuele effecten zorgt. En bij elke
act horen wisselende kostuums. Honderden vrijwilligers zijn al maanden in de
weer met de meest creatieve ontwerpen,
kilometers stof, lint, glitters, pailletten,
zélfs verlichting en een ongekende dosis
enthousiasme! Zo zullen de originele choreografieën nog een extra touch krijgen en
ongetwijfeld ‘viral’ gaan. Dus like & share!
Ook tijdens de show kan DéDé rekenen
op vele vrijwilligers. In totaal helpen maar

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
liefst 850 oppasmoeders die de kinderen
begeleiden tijdens de theatershows!
Daarnaast is er een vast team van 100
vrijwilligers die per show aanwezig zijn
om alles op rolletjes te laten verlopen.
D-Dazzled beloofd een professioneel georganiseerde middag of avond vol glitter,
glamour, show en spektakel te worden!
Maar vooral het plezier in het dansen van
al die enthousiaste DéDé leerlingen, die
de gelegenheid krijgen om te schitteren in
hun eigen show, is een genot om te zien!!!
De première in Helmond, theater Speelhuis, is op donderdag 29 mei. In totaal
geven we 5 voorstellingen tot en met 1
juni en sluiten we hier de theatertour van
totaal 27 voorstellingen af!
Leerlingen uit Aarle Rixtel, Asten, Beek &
Donk, Brandevoort, Brouwhuis, Gemert
en Mariahout dansen in deze 5 theatershow mee. Wil je alvast een voorproefje?
Kijk dan de teaser op
www.dededanceballet.nl of volg ons, door
de QR-code te scannen, op facebook
(www.facebook.com/ddazzled2014):

Beste dames
Donderdag 29 mei
Wij staan weer met heerlijke pannenkoeken op de jaarmarkt
Dinsdag 10 juni 13.30 uur.
Jeu de Boules op ‘t Heuveltje.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Bestuur KVO

Klokje
Binnenkort een Groepsdiner of
Feestje, Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het Veerhuis 0492-461889 www.
restauranthetveerhuis.nl
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Harmonie De Goede Hoop.
Muziek op het plein.
Dit jaar bestaat harmonie De Goede Hoop
140 jaar. In het kader van dit jubileum
vindt er een aantal activiteiten plaats,
waaronder ‘Muziek op het plein’ op 14
en 15 juni op onze eigen kiosk. Er zal op
de feestelijk versierde Kouwenberg een
heel weekend live (blaas)muziek klinken,
verzorgd door diverse gezelschappen uit
Laarbeek en omstreken.
Op zaterdag de 14e bijt het Seniorenorkest Lieshout om 16.00 uur het spits af,
waarna jazzorkest BBC, La Banda, theOldtimers en de Goez Hool Band het programma zullen vervolgen. Op zaterdag
wordt het programma afgesloten door De
Lieholter Blaaskapel.
Op zondag de 15e heeft De Ouwe Hap
de eer het programma om 14.00 uur te
openen. Vervolgens zullen OJO, Muzikale
en de Biks Bent een optreden verzorgen.
Ook het zangduo Special Moments zal
de middag mede opluisteren.’Muziek op
het plein’ wordt zondag afgesloten door
de Ekkermuzikanten.
Muziek=COOL.
Een week later laten de kinderen van het
Muziek=COOL project horen hoever ze
na een jaar al gevorderd zijn met het bespelen van een instrument. De kinderen
zullen, met ondersteuning van jeugdleden van harmonie De Goede Hoop een
slotevenement verzorgen. Dit vindt plaats
in Het Anker in Beek en Donk.
Seizoensafsluiting
Op 8 juli sluiten wij ons seizoen af met
het inmiddels traditionele eindconcert in
de Dorpsstraat, voor ons thuishonk De
Vrienden. Wederom een gezellige avond
met volop muziek van onze diverse orkesten.
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Jubileumconcert.
Alvast om te noteren: op zaterdag 13 september geeft harmonie De Goede Hoop
een groots jubileumconcert op de kiosk.
Direct na de zomerstop zullen de leden
van de harmonie u trakteren op een spetterend buitenconcert. Hieraan wordt medewerking verleend door popkoor Koskoier uit Gemert en Manon van Overdijk,
winnares van The Voice of Laarbeek.
Krachten worden hierbij gebundeld en u
zult verbaasd staan van de gezamenlijke
klanken.
De harmonie hoopt u te begroeten op een
of meerdere van deze ‘must see’ evenementen.

MEEPRATEN OVER VERKEER
IN AARLE-RIXTEL

In een vorig Gemeenschapsblad hebben
wij u al laten weten dat u in de Werkgroep Verkeer, onderdeel van Dorpsplatform Aarle-Rixtel, kunt meepraten over
verkeersproblemen in Aarle-Rixtel. Op
woensdag 16 april is de Werkgroep Verkeer bijeengekomen in de Dreef voor een
vooroverleg, waar belangstellenden de
openstaande en nieuwe punten hebben
besproken. Het resultaat hiervan is aan
de gemeente en politie gestuurd.
Over de punten in deze lijst wordt nu in
een volgende bijeenkomst overleg gepleegd met afgevaardigden van de gemeente en de politie om te proberen de
verkeersknelpunten op te lossen. Dit gezamenlijk overleg vindt plaats op 11 juni
a.s. om 20.00 uur in de Dreef. Heeft u interesse om mee te praten kom dan naar
de Dreef.
Heeft u punten aangaande verkeerssituaties dan kunt u die aan ons sturen via
info@dorpsplatform.nl.
21

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

Programma dorpsfeesten 2014
Donderdag 29 mei
Jaarmarkt van 11:00 uur tot 17:00 uur.
Vrijdag 30 mei
13:30 uur
19:00 uur
21:15 uur
21:45 uur
23:30 uur
01:00 uur

Start jeugd dorpsfeesten met vossenjacht
Optredens van de jeugd
Soundcheck volwassenen
Quiz Night Aarle
Afterparty met DJ Jorg & Rico
Einde

Zaterdag 31 mei
13:30 uur
Zeskamp voor de jeugd.
19:45 uur
Start culturele avond volwassenen
23:00 uur
Afterparty met DJ Jamie Johnson
02.00 uur
Einde
Zondag 1 juni
12:30 uur
Verzamelen voor de ploegen op het kerkplein
12:35 uur
Vertrek naar zeskampterrein bij MFC De Dreef onder begeleiding
van Harmonie De Goede Hoop
12:45 uur
Opening door burgemeester
13:00 uur
Aanvang zeskampspelen
19.45 uur
Aanvang avondprogramma met de winnende jeugdploeg, aansluitend de prijsuitreiking van de dorpsfeesten en optredens van de beste 10 ploegen bij
de volwassenen
23.00 uur
Swingende afsluiting van de avond verzorgd door 24/7.
01.00 uur
EINDE DORPSFEESTEN 2014.
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Motto dorpsfeesten 2014: springlevend
Ploegnaam			Ploegleiders
Volwassenen
1 Zo zin wai 			
Michelle Loomans & Tessa van Schaik
2 D.V.O.			
Nicky Kuijpers & Joeri Leenders
3 ’t Clubke			
Niek Gruijters & Anke van Asten
4 D’n Heikant			
Stan Beekmans
5 de Mamma’s en de Pappa’s Liesbeth van Boxtel & Dorien van Asten
7 Witte gei’t			
Patrick van de Ven & Peter Gruyters
8 Troef				
Johan de Leeuw & Roger van Lieshout
9 L.E.O.			
Sophie Prinsen & Juul Albers van der Linden
10 Weinig kans			
Rinske Beeren & Martijn van Gerwen
11 Kiele kiele			
Daniel van der Loo & Mark van Kuyen
12 Makt nie oit			
Daniël van Zoggel
13 J.A.C.			
Niels Leenders & Mike van Hoof
15 Blitz				
Ruud Martens & Michael Ketelaars
16 De Stroat			
Pascal Zwanen
17 Tootheloo			
Lieke Maas & Lidy van den Heuvel
18 Tis da ut moet		
Els Penninx & Yoram van Dijk
19 Boeiend			
Marnic van Rosmalen & Sander v.d. Waarsenburg
20 Wazeekoe			
Anneleen Raaijmakers & Anneloes Hendrix
Jeugd
1 De Piepers			
2 BIG				
3 We Doen Mar Wa		
4 De 3-hoekjes			

Marleen Jansen & Annemiek Kamp
Nathalie Bruinsma & Patricia van der Ligt
Esmey Huibers & Paola Huibers
Marlies Krijnen & Michael Ketelaars
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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1 juni 2014. Kikkerconcert pad wordt tijdens het kikkerconcert officieel geopend.
IVN Laarbeek Hoe vaak ervaren we nog de sensatie
IVN Laarbeek organiseert op zondag
1 juni 2014 van 12.00 tot 18.00 uur diverse activiteiten op het IVN terrein in “de
Bimd” aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel.
Volg de borden IVN Laarbeek en via een
zandpad wordt het IVN gebouw “ De
Bimd” eenvoudig bereikt. Er is voldoende
parkeergelegenheid aanwezig
Met deze activiteit schenkt het IVN ook
dit jaar in het kader van de Laarbeekse
Juni Watermaand extra aandacht aan de
waarde van water.
Kikkerconcert: Na het succes van voorgaande jaren wil het IVN het Kikkerconcert in “de Bimd” ook dit jaar weer tot een
geweldig “natuurmoment” maken.
De basis van een kikkerconcert is een
activiteit in de periode dat de kikkers
kwaken. Bij het juiste weer zullen veel
groene kikkers van zich laten horen. Dit
“gekwaak” zal worden afgewisseld met
muziek van 3 muziekgroepen. De muziek
zal dit jaar worden verzorgd door
12.00 – 14.00: Binderin, bestaat uit muzikanten die ongedwongen, vrij, zonder
pretenties, maar altijd samen met plezier,
muziek maken als drijfveer hebben. Hun
wortels liggen in Binderen bij Helmond.
14.00 - 16.00: Gipsy Mood: een sextet die
de enorme lol die je aan muziek kunt beleven steeds weet uit te stralen. Met een
luchtige presentatie van hun “ wereldmuziek” weten ze een optreden breed toegankelijk en tegelijkertijd verrassend te
houden.
16.00 – 18.00: The Feliciano’s: een leuke
band die blue Grass, Folk en Country
speelt, echt een gezelligheidsband.
Deze muziekgezelschappen zullen dus
onze kikkers muzikaal gaan ondersteunen op 1 juni.
Nieuw!! Blotevoetenpad: In de IVN tuin is
door Laarbeekse vrijwilligers tijdens NL
doet een blotevoetenpad aangelegd. Dit

van lopen op blote voeten? Thuis wellicht,
maar in de vrije natuur?
De Beemd: Diverse kinder(water)activiteiten: Het IVN terrein ligt in een schitterende omgeving. Op het terrein bevindt
zich een onlangs gerenoveerde poel.
Speciaal voor de jeugd zijn er hier verschillende wateronderzoekjes en proefjes
gepland. Natuurlijk gaan we met een
schepnet de poel op waterbeestjes monitoren. Het IVN heeft een prachtige loopbrug over de poel zodat we nog beter
kunnen “slootje prutten”. De jeugd kan
vervolgens struinen rond de poel, op het
vogelpad en op ontdekking gaan bij de
insectenmuur, varenwand, muizenruiter,
vleermuizenkelder en egelschuilplaatsen.
Tevens is er poppenkast over de kikker
in het speciale poppenhuis, verzorgt door
twee unieke personen.
De Laarbeekse natuur: In het IVN gebouw “De Bimd” wordt een fototentoonstelling gehouden over natuur in Laarbeek. Alle foto’s, die door leden van de
IVN Natuurfotowerkgroep “Kiek Nou”
zijn gemaakt, maken duidelijk hoe mooi
Laarbeek is door het oog van de natuurfotograaf. Rondom de poel komen een
aantal kraampjes te staan waar informatie kan worden verkregen over de diverse werkgroepen binnen IVN Laarbeek
zoals o.a. de waterwerkgroep, de IVN vogel-werkgroep “ de Ortolaan”, jeugd-IVN
en de florawerkgroep. Een aantal jaren
geleden heeft het IVN het ommetje door
de Beemd hersteld en op onderdelen
“natuurlijk” ontwikkeld. Natuurgidsen, die
zijn afgestudeerd op ons natuurgebied
in de Beemd, zullen in dit unieke gebied
rondleidingen verzorgen zodat het gebied
meer leesbaar en begrepen wordt en er
nog meer van genoten kan worden.
Natuur- en creatieve markt: Dit jaar zal er
voor het eerst bij de Bimd een creatieveen natuurmarkt plaatsvinden op het voor25
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terrein.
Insectenmuur: Gedurende het voorjaar
is er in de IVN tuin een insectenmuur
gemaakt. Deze muur willen we daarom
dit jaar wat meer in het zonnetje zetten.
Een gespecialiseerde IVN gids zal uitleg
geven over deze insectenmuur. Mogelijk
kunnen we ook de mierenleeuw bezig
zien bij de bijzondere wijze waarop dit insect zijn maaltijd organiseert.
Theetuin: Het IVN terrein ligt in een schitterende omgeving, genaamd “ de Beemd”.
Alleen deze ligging al is een bezoek meer
dan waard. Het terrein heeft de afgelopen
jaren een metamorfose ondergaan en is
nog “natuurlijker” ingericht.
Vanuit de schitterend bij de poel gelegen
theeschenkerij bij het IVN-gebouw kunt
u, al genietend van de muziek en de producten van de theeschenkerij, herkennen
dat de omgeving van de Beemd duidelijk
maakt dat Laarbeek met recht “ Waterpoort van de Peel” is.
U kunt meer informatie over deze activiteit vinden op de volgende website:
ivn.nl/afdeling/laarbeek/activiteiten/kikkerconcert.
Wij nodigen u van harte uit voor deze dag
IVN Laarbeek
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INFORMATIE VAN
HET
ROEFELCOMITÉ
AARLE-RIXTEL
De roefeldag is weer in zicht. Op zaterdag
14 juni as. hopen we er weer een leuke
leerzame dag van te maken. Er zal dit
jaar GEEN informatieavond zijn, maar de
begeleiders van de groepjes worden persoonlijk middels een brief geïnformeerd
over de indeling van de dag. Wij verzoeken de begeleiders deze informatie
goed te bestuderen en door te spelen aan
de kinderen in het groepje. Mocht je als
begeleider op donderdagavond 12 juni
nog niks hebben ontvangen, of iets is niet
duidelijk, neem dan even contact op met
iemand van het roefelcomité.
Marleen v.d. Heyden
De Tempelier 7 tel: 383423
Miriam Chatrer
Spechtsstraat 10 tel: 383233
Anja Martens
Kannelustweg 20 A tel: 382694
Karin Nijssen
Kannelustweg 24 tel:0615085911

Oproep oud drumbandleden Na de heropening van OJA,
De Goede Hoop staat de volgende heropening op stapel,
Hierbij een oproep aan alle oud drumband
leden je op te geven om mee te doen
op 11 oktober met enkele stukken tijdens
een grandioos slagwerkconcert.
In het kader van het 140 jarig bestaan van
harmonie de Goede hoop
organiseert de slagwerk groep dit concert.
Opgeven kan via Frank van den Heuvel
0683165900. Van af 1 september beginnen
de repetities op maandag avond.
Het zou eg leuk zijn als er veel oud leden
mee doen.
Geef je op! En doe mee!

want op 31 mei is het open dag
bij het vernieuwde Mariëngaarde,
fijn dat ik daar ook een kijkje nemen
mag.
Want ook ons moeder,
sleet daar verschillende jaren van haar
leven,
ben benieuwd of de sombere kamers,
een mooiere uitstraling hebben gekregen
en aan wie ze nu haar kamer geven?
Na de restauratie van de Mariakapel,
en de bouw van het medisch centrum,
wordt het geheel hardstikke tof,
mi ok nog aige gruunte in den hof.
RD
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Een leerling heeft zelfs alles foutloos
gedaan, zowel bij de theorie als ook bij
het praktijkexamen. Dit is Luuk van den
Bogert uit groep 7 van basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel. De gemeente Laarbeek heeft dit examen in samenwerking
met de politie georganiseerd.
Proficiat allemaal namens de gemeente Laarbeek en de politie!

Verkeersexamen in Laarbeek

LAARBEEK - Op dinsdag 15 en donderdag 17 april 2014 zijn de jaarlijkse
verkeersexamens gehouden voor de kinderen uit de groepen 7 of 8 van alle Laarbeekse basisscholen. Er waren 225 deelnemers. Voor het examen zijn alle fietsen
gecontroleerd en in orde gemaakt.
De meeste kinderen hadden de route
goed geoefend met de ouders. Vanaf
9.00 uur vertrok elke minuut een leerling
om de proef af te leggen. De een wat zenuwachtiger dan de ander, maar iedereen
vol goede moed.
Aan de ontspannen reacties te merken bij
binnenkomst waren de meeste kinderen
tevreden over hun prestaties maar helaas
zijn niet alle deelnemers geslaagd.
Het schriftelijke examen, dat op donderdag 10 april werd gehouden, is wel
door iedereen met succes afgerond.

Veel van onze leden rijden in diverse
groepen wekelijks met veel plezier hun
tochten, maar in wedstrijdverband bij de
KNWU hadden we de laatste jaren geen
kandidaten.
Sinds vorig jaar fietst Lars Driessen bij de
nieuwelingen en na een leerproces van
een jaar gaat het steeds beter.
Nadat hij in twee koersen rond de 20e
plaats eindigde, behaalde hij in de ronde
van Lieshout een fraaie 9e plaats.
Het toerfietsprogramma van onze vereniging kunt u volgen op onze site.
afd. publ.

www.henryengels.nl

		

Tel: 0492381038
Lieshoutseweg 31
Aarle -Rixtel
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feest, met veiling, loterij, een kraam met

AARLE FOR UGANDA o.a. gave handgemaakte sieraadjes, een
7 JUNI, DORPSCAFE grabbelton, hapjes en drankjes en uiterDE VRIENDEN aard het nodige entertainment. Dus heb
Uganda, het lijkt zo ver weg, maar nu
komt het even wat dichterbij.
Wat is er aan de hand?
Natuurlijk zijn we allemaal bekend met
het fenomeen armoede in Afrika. Op
zowel financieel gebied als op het gebied
van algemene ontwikkeling heerst hier
een grote achterstand. Werkloosheid en
hongersnood, gezinnen die hun kinderen
hierdoor niet kunnen voorzien van een
goede en gezonde opvoeding en waardoor er uit huis plaatsing van deze kids
volgt, voor zover we überhaupt van een
thuis kunnen spreken. De onwetendheid
is groot, het ongeluk nog groter.
Wat gaan we doen?
Geen voedselpakketten, geen watertanks, geen gelddonaties. Tijdelijke
hulpverlening zit niet in ons pakket, simpelweg omdat tijdelijk niet goed genoeg
is. Wij focussen ons op de ondersteuning
en opbouw van de lokale economie in
Uganda. Wat we gaan doen is het aanschaffen van industriële (naai)machines
om plaatselijke textiel- en lederindustrie
op te bouwen. Exportdiensten met de
Westerse markt zijn een logisch gevolg hiervan. Door deze mogelijkheden
creëren we werkgelegenheid voor de
vrouwen in Uganda. Hierdoor ontstaat
er een inkomen waarmee de gezinnen
kunnen worden voorzien van een welverdiende opvoeding, educatie en een
gezondere eet- en levensstijl. We gaan
zelf naar Uganda om de machines aan
te schaffen en het project op te zetten,
zo weten jullie zeker dat het geld op de
goede plek terecht komt!
Aarle for Uganda 7 juni!
Het is de bedoeling dat we op deze avond
lekkere bedragen binnenhalen. Dit doen
we door de organisatie van een benefiet-

jij zin in een beautybehandeling, personal
training, een fiets, een 3 gangen diner, en
ga zo maar door? En ben je klaar voor
een leuk feest?
Kom dan allemaal 7 juni naar de vrienden
en don’t forget to bring your cash!
Volg alles via onze facebookpagina www.
facebook.com/aarleforuganda
Marjolein Meulendijks en
Rosalie Sprengers

Gratis zomeravond bridge
Ook dit jaar organiseert Bridgeclub “Over
the bridge” in de zomermaanden weer
elke maandagavond GRATIS BRIDGE
DRIVES in De Tapperij, Kerkstraat 22 in
Beek en Donk.
De eerste keer is op 19 mei en de laatste
gratis bridgeavond wordt gehouden op 1
september 2014. De Tapperij is wegens
vakantie gesloten op 28 juli, 4 en 11 augustus (bouwvakvakantie). Op de gratis
bridgeavonden is iedereen welkom; u
hoeft dus geen lid te zijn of te worden. U
kunt zich, met uw bridgepartner, gratis
aanmelden tussen 19.00 uur en 19.15
uur. Het bridgen begint om 19.30 uur.
Tijdens de slotdrive van het seizoen
2013-2014 werden ook de kampioenen
gehuldigd; Rinus Meijers en Cor Biemans wonnen het algemeen klassement
en Elly van Vught en Hannie Somers het
bergklassement. Zij werden alle vier gehuldigd met een oorkonde en een bloemetje.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter mw. Henny de
Leeuwe (0492-462456) of met de secretaris mw. Jos Mescher (0492-386101)
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Jubilarissen, samen
125 jaar gilde
geschiedenis!

Aarle-Rixtel – Zaterdag 14 juni
zal het gilde Sint Margaretha
haar patroonheilige eren tijdens de zogenoemde teerdag.
Dit jaar een hele bijzondere,
gezien het gilde 3 jubilarissen
mag huldigen voor jarenlang
trouw broederschap. 25 jaar •
Ronald de Jong, 40 jaar • Karel
van de Graef • 60 jaar Antoon
van Roij. Zij zullen deze dag in
het zonnetje gezet worden.
Bovendien en in het bijzonder zal Maria van Ommeren-Bekx gehuldigd worden voor
het heugelijke feit dat zij 25 jaar erelid is. Het gilde wil hiermee op feestelijke wijze
opnieuw haar dankbaarheid betuigen, dankzij Maria beschikt het gilde over een fantastisch eigen terrein.
Onder het genot van een drankje wordt de jubilarissen een receptie aangeboden in
het gilde paviljoen. Alle aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om de jubilarissen te feliciteren. De receptie zal plaatsvinden tussen 15.00 en 17.00 aan de
Havenweg 6a te Aarle-Rixtel.
deze klachten veroorzaakt door het hor-

Fysio&Zo Bekkentherapie moon dat tijdens de zwangerschap zorgt
In onze praktijk kunt u terecht indien
u klachten heeft in het bekkengebied.
Er zijn twee groepen cliënten te onderscheiden met bekkenbodemklachten.
De eerste groep bestaat uit vrouwen die
bekkenklachten (of bekkeninstabiliteit)
hebben gekregen tijdens of na de zwangerschap. Vrouwen of mannen met bekkenklachten gerelateerd aan een bekkentrauma horen ook bij deze eerste groep.
De tweede groep bestaat uit vrouwen en
mannen die klachten hebben die gerelateerd zijn aan de bekkenbodem (“het
werkt niet zoals het behoort te werken”).
Hoe ontstaan bekkenklachten?
Bekkenklachten en/of bekkeninstabiliteit
ontstaan tijdens de zwangerschap of na
de bevalling. Bij zwangerschap worden

voor het slapper worden van de banden,
wat uiteraard ook nodig is voor het dragen
van het kind en voor de bevalling.
De therapie wordt gegeven tijdens de
zwangerschap tot circa 6 weken na de
bevalling en bestaat uit:
* het geven van adviezen t.a.v. het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden of
handelingen
* behandeling die gericht is op pijndemping en ontspanning (bijv. massage en
lichte oefeningen)
* het eventueel adviseren van een bekkenband en hoe deze te gebruiken
* adviezen t.a.v. de bevalling (houding)
Soms kunnen bekkenklachten ook ontstaan na een ongeval of een sportblessure.
Bekkenbodemklachten
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68
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Bekkentherapie is ook bedoeld voor
mensen die klachten hebben van de bekkenbodem: een groep spieren onder in
het bekken. Dit kunnen vrouwen, mannen
en kinderen zijn. Bekkenbodemklachten
kunnen veel invloed hebben op uw dagelijks leven: mogelijk kunt u urine of ontlasting niet meer ophouden. Zo kan het gebeuren dat u daardoor niet meer durft uit
te gaan, niet goed meer durft te sporten of
niet meer durft te winkelen.
Voorbeelden
van
bekkenbodemklachten zijn:
* ongewild urineverlies bij inspanning
* veelvuldig, hevige en niet te onderdrukken aandrang om te plassen
* ongewild verlies van ontlasting
* verstopping van de darmen
* verzakking van de blaas, baarmoeder of
darmen
* pijn in de onderbuik of in de bekkenbodem
* pijn bij geslachtsgemeenschap als deze
veroorzaakt wordt door klachten van de
bekkenbodem.
* klachten na operaties in het onderbuik
gebied
Bekkentherapie kan u helpen!
Samen met u worden uw klachten in kaart
gebracht. Daarna wordt in overleg de therapie gekozen die u het beste kan helpen.
De therapie kan bestaan uit:
* het geven van voorlichting en adviezen
t.a.v. de bekkenbodem
* het aanreiken van oefeningen ter bewustwording, ontspanning en versterking
van de bekkenbodemspieren
* aanleren van het juiste “toiletgedrag”
*Ook kan de bekkenfysiotherapeut via
specifieke meetmethoden (myofeedback)
testen hoe uw spierkracht van de bekkenbodemspieren is.
Hoe maakt u een afspraak voor bekkentherapie?
De behandeling van de bekkenfysiotherapeut vindt doorgaans plaats op verwijzing
van de huisarts of specialist (bijvoorbeeld
de uroloog, gynaecoloog, seksuoloog of
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revalidatiearts, of op advies van een verloskundige of incontinentieverpleegkundige).
U kunt na verwijzing afspraak met ons
maken voor bekkentherapie, maar ook
zonder verwijzing kunt u rechtstreeks
contact met ons opnemen. Een afspraak
kunt u niet alleen telefonisch of aan de
balie maken, maar ook door het contactformulier in te vullen en per email aan ons
te sturen. Alle contactgegevens vindt u op
de homepage van onze website www.fysioenzoaarlerixtel.nl
Hoe wordt bekkentherapie vergoed?
De zorgverzekeraar vergoedt de bekken
fysiotherapeutische behandeling over het
algemeen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering.
De behandeling van urineverlies wordt
vergoed uit de basisverzekering, bij sommige zorgverzekeraars is daarvoor een
verwijzing van een arts of specialist naar
de bekkenfysiotherapeut nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering maken
aanspraak op uw eigen risico.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel
Jeanne Strijbosch, bekkentherapeute
Kouwenberg 13 Aarle-Rixtel
0492-381288
www.fysioenzoaarlerixtel.nl

Klokje
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 0492461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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steunen van onderzoek, geeft het fonds

Epilepsiefonds voorlichting en hulpverlening waaronder
De collecte van het Epilepsiefonds loopt
terug, en dat moet omhoog. In Aarle-Rixtel
liep het aantal collectanten de laatste
jaren terug en daarmee ook de opbrengst
van de collecte. Dit jaar houden de collectanten hun collecte in de week van 2 tot
en met 7 juni, het Epilepsiefonds kan uw
hulp goed gebruiken, zo ook de inwoners
met epilepsie, waaronder kinderen.
120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen met
epilepsie. Zij kunnen onverwachts een
epileptische aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig
hebben de meeste mensen met epilepsie
baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30
procent last houden van aanvallen.
Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken
van epilepsie is daarom van groot belang. Het Epilepsiefonds financiert onderzoeken die genezing dichterbij brengen.
Samen met duizenden vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek geld
in voor epilepsieonderzoek. Naast het

aangepaste vakantiereizen voor mensen
met epilepsie. Het Epilepsiefonds helpt
mensen met epilepsie op vele terreinen.
Om dit te kunnen blijven doen, is geld
nodig. Daarom komen de collectanten in
de week van 2 juni voor een vrijwillige bijdrage aan de deur.
Collecteer of doneer
Helpt u mee? Doneer aan de deur of bel
Ankie Koster 0492-384498 en loop mee.
Alle hulp is van harte welkom!

Klokje
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
VAKANTIESLUITING,
Herenkapsalon
W.van Bakel is wegens vakantie gesloten
van 16 juni t/m 1 juli.
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl

Café van Bracht

Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen
Kerkstraat 9, 5735 BW Aarle Rixtel Telefoon 0492-381221
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De Meikever

Het was geen 14 maar ruim 40 millimeter
regenwater, in amper vijf dagen tijd. Voor
de boeren en tuinders een zegen, voor de
vakantievrienden een beetje een ramp,
voor de organisatie van de lentemarkt helemaal een teleurstelling. En de rest van
de mensheid had er geen boodschap aan.
Net zo min als aan Europa en aan helemaal niet aan verkiezingen voor Europa.
Vreemd dat zoveel mensen geen belangstelling hebben voor hun eigen toekomst,
voor hun economische belangen, voor
hun natuur of cultuur en ga zo maar door.
Ik vind het eigenlijk niet vreemd. Een kandidatenlijst met niet minder dan 14 partijen
en vijf bussen vol met namen, waarvan ik
de meeste echt niet ken. Wat moet ik met
Poot en Pontier van de Piratenpartij, Mineur van de SP, Piri of Pilon van de PvdA,
al heet de laatste dan Annelies. Even
dacht ik een bekende te zien, De Lange
van het CDA, maar dat was Esther en niet
Ilse, jammer anders had ik op haar gestemd. Dan maar de la Torre Celorio van
artikel 50.Klinkt nog een beetje Europees.
Help, ik ben de Europese draad even helemaal kwijt. Van de debatjes op tv werd
ik ook al niet veel wijzer. Hoe is het mogelijk dat levensgrote landelijke partijen
zo radicaal tegenover elkaar staan, dat
klopt toch niet. Er moet toch een beetje
overeenkomst in zitten. Volwassen wijze
mannen die zo fundamenteel van mening
verschillen, wie moet je geloven, geen
wonder dat we de weg kwijt raken. Afgelopen woensdag was de dag, we weten
inmiddels de uitslag. Iedereen heeft weer
gewonnen, althans probeert uit te leggen
dat een klein verlies ook een beetje winst
is want het had veel erger kunnen zijn.
Ik zal deze zomer ergens in Europa een
kaarsje opsteken, voor een beter Europa
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en voor beter weer. De ontluikende natuur
boeit mij elk jaar weer in hevige mate. Bij
sommige mensen zit dat er gewoon in.
Van huis uit meegekregen, met de paplepel ingegoten, wat U wilt. We leefden
vroeger meer met de natuur en de jaargetijden. Zelfs met ons voedselaanbod
moesten we rekening houden met de natuur. De weersinvloeden waren vroeger
belangrijker. En soms had je pech bij
de oogst. Tegenwoordig kunnen we ons
beter afschermen en gebruik maken van
allerhande technische hulpmiddelen,
waardoor we een overvloed van veel producten kennen. En anders halen we het
wel van elders van de wereld, geen probleem. Ik geniet weer van mijn boerenjasmijn en de geur van de jasmijn onder het
afdak. De bijen en hommels komen weer
massaal op bezoek, er staat van alles in
bloei waar weer lekkers uit te halen is. De
kiwibloesem moet nog komen. Voor de
grap heb ik een paar aardbeienplanten
in een bak gezet en die dragen behoorlijk vrucht, mag ik wel zeggen. Ze werden
zelfs rijp en geen merel die er naar omkeek, dacht ik. Tot gisteren, toen de
grootste en roodste en waarschijnlijk ook
de lekkerste aardbei was gesneuveld.
Er hing nog een groen kroosje en een
restje vrucht. Die avond zat de merel bij
de buren op de hoogste tak zijn danklied
te fluiten. Met een schuin oog zag ik hem
naar beneden in mijn tuin loeren, daar
staan nog meer van die lekkere dingen.
Ik gun het hem want morgenvroeg zit hij
weer op die tak met zijn ochtendzang.
Dat is mij wel een aardbei waard. Overmorgen hangt er trouwens een netje over
de pot aardbeien, er zijn grenzen aan het
voederen van vogels buiten de wintertijd.
In het buitengebied staan er genoeg, ik
heb er maar een paar. Even maakte ik mij
zorgen dat ons hagelkruis de komende
maanden aan het oog van de passanten
onttrokken zou worden door welig tierend
onkruid. Gelukkig dat er toch een waakzaam persoon geweest is die alle groen
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een kopje kleiner heeft gemaakt, ik zal
niet zeggen op welke manier. Misschien
is het toch een idee om een paar minuu
tjes te spenderen aan dit monument. Enkele een klein beetje poetsen, misschien
de kiezeltjes een opfrisbeurtje en de
stenen onder het hekje even ontmossen.
Ik hoor het wel als je hulp nodig hebt. Er
komen weer veel bezoekers deze zomer.
Aarle mag gerust een mooi visitekaartje
hebben.
De meikever.

OKTOBERFEST AARLE RIXTEL

Vrijdag 3 oktober: WOENDERBAAR
Tent open vanaf 19:00 uur, entree € 10,Zaterdag 4 oktober: WIR SIND SPITZE
Tent open vanaf 19:00 uur, entree € 10,Oktoberfest Aarle Rixtel
KAARTEN VERKRIJGBAAR VIA:
info@oktoberfest-aarle-rixtel.nl
Ben er snel bij want…..
VOL=VOL
Groepen vanaf 10 personen kunnen een
tafel reserveren
Meer info:
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl
GRAAG AANGEPASTE KLEDIJ

Zoete Moeder van Den Bosch is
Blauwe Schut gunstig gezind.
De meimaand is van oudsher de Mariamaand. Voor het Onze Lieve Vrouwe
Gilde betekent dit extra activiteiten voor
haar patroonheilige. Na de processie in
Aarle-Rixtel op de eerste zondag van mei,
is het Gilde op Moederdag, geheel volgens traditie, ’s avonds aanwezig ter begeleiding van de bid-tocht in Den Bosch.
Deze traditie stamt uit de jaren 60. Al die
jaren is de Blauwe Schut aanwezig met
de omgang door het centrum van ’s Hertogenbosch. Hoewel het de hele zondag
heeft geregend en de vooruitzichten ook
niet geweldig waren heeft Maria toch gezorgd voor droog weer tijdens de, een
uur durende, processie. Niet voor niets is
Maria de patrones van ons gilde. Na binnenkomst in de Sint Jan kwam het hemelwater weer volop uit de hemel. Samen
met de Bosche Schut werd in onze prachtige kathedraal Maria bedankt voor haar
goede zorgen en spraken we onze gebeden uit voor onze overleden gildebroeders en zusters. Uiteraard werd onder het
genot van een drankje (ook een traditie)
nog nagenoten in de Smidse. Met een
voldaan gevoel keerden de Blauwe gildebroeders rond de klok van 23:00 weer
huiswaarts. secretariaat@olvgilde.net
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en notities die een belangrijke bron zijn

Over en uit de Tweede Wereld- geweest bij het samenstellen van het
oorlog. eerder genoemde boek, ook die teksten
Het mag nu wel over en uit zijn want het is
inmiddels vele jaren geleden (1992/1994)
dat de werkgroep oorlogsdocumentatie van Heemkundekring Barthold van
Heessel te Aarle-Rixtel, druk was met
het verzamelen van materiaal voor een
gedenkboek bij gelegenheid van 50 jaar
bevrijding uit de Duitse overheersing,
1940-1945, de in het kader van die voorbereidingen afgenomen interviews van
mensen die wat over ‘de oorlog’ wilden
vertellen, zijn niet gewist.
Die op cassettebandjes opgenomen gesprekken zijn indertijd uitgetypt. Delen
van de verhalen zijn in het boek: Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1938-1946 terecht
gekomen maar het geheel ligt nog in de
kast. Omdat de teksten moeilijk leesbaar zijn geworden door het afstrepen of
het omlijnen voor wat wel en niet in het
boek kon worden opgenomen is een en
ander voor een derde moeilijk leesbaar
geworden. Het leek daarom de moeite
waard die verhalen leesbaar te maken
door ze als het ware opnieuw te vertellen,
op schrift te stellen en te presenteren
onder de naam van de oorspronkelijke
verteller.
Hiermee wordt een stukje waar beleefde
geschiedenis bewaart en de vertellers
wordt de verdiende eer gegeven.
Daarnaast zijn er aantekeningen beschikbaar die Broeder Gabriël Janssen van de
Alexianen, tijdens de bevrijdingsdagen
als broederverpleger werkzaam in het
Sanato-rium te Son, heeft nagelaten. Die
aantekeningen geven een duidelijk beeld
van wat er zich in 1944-1945 allemaal in
en rond Son heeft afgespeeld en waar,
zoals de geïnterviewde Aarlenaren vertelden, heel Aarle naar toe is gegaan.
Tenslotte liggen er nog enige door verschillende mensen gemaakte verslagen
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zijn in deze verzameling opgenomen.
Indien U een exemplaar van dit 88 pagina’s, A4 formaat, tellende en rijk geïllustreerde gedenkboek in Uw bezit wilt
krijgen dan is dat mogelijk. De aanschafprijs beloopt € 10. Indien U voor 15 augustus 2014 onderstaande strook inlevert/instuurt naar A.Barten, Dorpsstraat
63 5735 EB Aarle-Rixtel heeft U het boek
uiterlijk 23 september in Uw bezit
Ondergetekende: naam......................
Adres, Woonplaats ...............................
................................................................
Bestelt .........exempl van Boek Over en
uit de Tweede Wereldoorlog
Na ontvangst van het bestelde zal ik .....X
€ 10 overmaken op rekening
NL69 INGB 0001 2037 12
t.n.v. A.A .Barten
Datum..................
Handtekening ....................................
Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

Voorkomen is beter dan
genezen: GRIP OP DE KNIP
Op donderdag 5 juni a.s. organiseert de
KBO een voorlichtingsbijeenkomst over
inzicht in geldzaken en welke hulp en
diensten hiervoor worden aangeboden.
Henri Bouwmans (o.a. ouderenwerker bij
ViERBINDEN) zal, i.s.m. Monica Vervaart
en Theo van Deursen, deze middag verzorgen.
Steeds meer gezinnen en personen, ouderen en jongeren, raken in financiële

Bericht van:
problemen. Dit komt niet alleen door de
crisis, maar ook door veranderingen in
het inkomen wat diverse oorzaken kan
hebben: wegvallen partner, bezuinigingen, scheiding, ziekte, hogere kosten
enz.
Er zijn diverse mogelijkheden om problemen te voorkomen, een balans te
vinden in inkomsten en uitgaven. Maar
ook hulp bij het invullen van formulieren is
mogelijk en soms hard nodig.
De eerste stap is: Inzicht krijgen in geldzaken en overzicht krijgen in de financiën,
dit begint bij een goede thuisadministratie.
Stap twee: Weten waar het geld blijft. Er
zijn uitgaven die moeten en er zijn uitgaven die mogen. Waar kan bespaard
worden? Hoe kunnen extra inkomsten
verworven worden. De uitgaven en inkomsten moeten in balans zijn. Hierbij
is hulp mogelijk, bv. door het maken van
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een begroting kunt u meer zicht krijgen op
inkomsten en uitgaven Welke mogelijkheden zijn er voor financiële ondersteuning? Hoe kan dat aangevraagd worden?
Stap drie: Als er toch geldzorgen ontstaan: pak ze aan, wacht niet tot het te
laat is. Betalingsachterstanden kunnen ingelopen worden, met betalingsafspraken
kunnen schuldeisers tevreden worden
gesteld. Ook hierbij is hulp mogelijk.
Stap vier: Pas als schulden echt problematisch zijn kan Professionele Schuldhulpverlening ingeschakeld worden. Belangrijk is dat te voorkomen. Ook hierbij
krijgt u ondersteuning.
Het gaat bij stap één, twee, drie en vier
om hulp die geboden kan worden, de
regie houdt u zelf!!!!
De middag vindt plaats in de Dreef, aanvang 13.30 uur. Toegang gratis iedereen
is welkom, ook niet leden van de KBO.
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50 jaar geleden

12 mei Boerinnenbond
Vandaag, dinsdag, organiseert de Boerinnenbond de kring bedevaart naar Mariahout. De leden komen aan om kwart over
zeven bij de boerderij van J. Aarts. Daar
zal de processie worden opgesteld. Om
half acht is er H. Mis met predikatie. Om
kwart voor negen volgt de lichtprocessie
door het park. Gezamenlijk vertrek per
fiets bij het patronaat. Deze bedevaart is
alleen voor gehuwde leden.
12 mei Benoeming
Bij Koninklijk Besluit van 1 april is de heer
H.G.T. Beeren benoemd tot reserve luitenant bij de Koninklijke Luchtmacht. De
beëdiging als officier zal plaatshebben
op 22 mei aanstaande op de vliegbasis
Eindhoven.
12 mei Buurtschap Lieshoutseweg
Buurtschap Lieshoutseweg organiseerde
zaterdag een rikavond in de kleine zaal
van het patronaat met als uitslag: 1. J. de
Graat; 2. L. v.d. Graef; 3. P. v.d. Graef; 4
M. de Graat; 5. H. Swinkels.
15 mei Aarle-Rixtel op de bres voor
ASV
Het bestuur van de voetbalvereniging
ASV had dezer dagen een onderhoud
met het dagelijks bestuur van de gemeente Aarle-Rixtel, inzake huur van
de terreinen, onderhoud en verzorging
enz. De volgende voorlopige afspraken
werden gemaakt, mist goedkeuring door
de raad en Provinciale Staten: 1. ASV kan
rekenen op een definitieve verlichting op
het oefenterrein voor oktober van dit jaar.
Het stroomverbruik is voor rekening van
ASV; 2. ASV krijgt de beschikking over
twee terreinen en een derde in bruikleen;
3. Als de leden daadwerkelijk medewerking verlenen zal door het beschikbaar
stellen van de benodigde bouwmaterialen
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door de gemeente, uitbreiding van de
kleedkamer annex kantine tot de mogelijkheden behoren; 4. Het publiek zal de
vermakelijkheidsbelasting van 20% op de
intreekaartjes moeten betalen en de ASV
leden zullen rekening moeten houden
met een drastische verhoging van de
contributie.
15 mei NKV
De Aarle-Rixtelse afdeling van het NKV
( voorheen KAB) zal vrijdag en zaterdag
een huis aan huis collecte houden voor
de missionaris, pater B. Fleskens, die
over enkele weken weer terug gaat naar
zijn missiegebied. De bijeengebrachte
gelden zullen besteed worden, om voor
pater Fleskens een cadeau te kopen, dat
op 24 mei wordt aangeboden, de dag
waarop de pater zijn zilveren priesterfeest
in huiselijke kring viert.
15 mei Bedevaart Beauraing
Op 7 juni is er een grote eendaagse districtsbedevaart naar Beauraing. Inwoners
van Aarle-Rixtel, die aan deze bedevaart
willen deelnemen kunnen zich nog tot
vrijdagavond aanmelden bij de heer H.
Gruyters, Mariastraat 25, telefoon 443.
19 mei Boerenleenbank vier en een
half miljoen meer
De Aarle-Rixtelse Boerenleenbank heeft,
zo bleek uit de inleiding van de voorzitter,
de heer J. Beyers, op de slecht bezocht
jaarvergadering, in 1963 een omzetstijging van ruim vier miljoen gulden geboekt. De totale omzet steeg daarmee tot
ruim 24 ½ miljoen gulden. In juli zal de
vergunning voor een nieuw bankgebouw
afkomen. Aan de sloop van de panden
Dorpsstraat 10 en 12 zal men waarschijnlijk deze week beginnen. De heer Beyers
deelde tegelijk mede, dat de kosten van
deze nieuwbouw wat hoger zullen liggen
dan oorspronkelijk was voorzien.
HELMONDS DAGBLAD mei 1964
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