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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 
NL37RABO011014.95.048

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:  30-6  /  14-7  /  25-8  /  8-9  /  22-9  /  6-10  /  20-10  /  3-11  /  17-11 
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www.gemeenschapsblad.nl
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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.
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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

  
Zondag  22 juni–12e Zondag door het jaar  - Sacramentsdag (van 19 juni)
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Gezinsviering
 Afsluitende gezinsviering 1e communie (kindernevendienst voor niet   
 communicanten)
 Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel 
        (verj. Moeder)
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 25 juni 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 29 juni t/m vrijdag 4 juli

Zondag 29 juni – 13e Zondag door het jaar - H.H. Petrus en Paulus, Apostelen.
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
 Jan van den Bogaard    
 Martien van der Linden
 Ton Verbakel     (par.)
 Henk van Roij     (K.B.O.)
 Tot welzijn van de parochie 
Woensdag 2 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Doopvieringen
Voor de doop van uw kindje en de daaraan verbonden voorbereidingsavond kunt u 
zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie telf. 381215.

Spreekuren Pastorie 
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen over: dopen, 
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of 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 506050
 
Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag

Week van zondag 22 juni t/m vrijdag 27 juni
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
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

Afscheidswoordje 
Pastor Engels

Toen ik in 2010  gevraagd werd om in te vallen in Aarle-Rixtel, heb ik meteen ja ge-
zegd, omdat ik zowel pastoor Deli als pastoor Tilman kende. Vanaf het eerste begin, 
had ik het gevoel dat het klikte tussen u en mij, tussen de koren, tussen de kosters, 
acolieten, de werkgroepen en allen die met de parochiekerk betrokken zijn. Dat was 
een prettig gevoel. Dat prettige gevoel is gebleven tot het einde toe. Dat einde is ge-
komen, officieel, op 1 juni 2014.
Het hoogtepunt voor mij, hier in Aarle-Rixtel, was zonder twijfel het feest bij gelegen-
heid van mijn 50 jarig priesterschap in 2012. Daarvoor ben ik iedereen nog steeds 
dankbaar.
Het gaat u allen en heel de kerkgemeenschap van Aarle-Rixtel goed. 
Wie weet tot ziens!
Pastor Jan Engels.
Nassaustraat 3, Beek en Donk,
Tel. 262497
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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:

Kom dansen in de Waterpoort!
Na het succes van de eerdere dansmid-
dagen staat de volgende al weer voor 
de deur. Op dinsdag 17 juni aanstaande 
zal in de ontmoetingsruimte van de Wa-
terpoort weer een dansmiddag georgani-
seerd gaan worden. Onder leiding van de 
ervaren Disk Jockey Antoon van Bussel 
zullen er verschillende gezelschaps-
dansen voorbij gaan komen. Te denken 
valt aan de Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango 
tot aan een Swing. Iedereen is welkom, 
men heeft geen partner nodig. De mid-
dagen zijn goed voor lijf en leden en 
houdt je jong! 
17 juni van 14.00u tot 16.00u. Voor meer 
informatie kun je terecht bij ViERBINDEN 
Machteld Hoebergen, mhoebergen@
vierbinden.nl of 06-45203227. 
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

Mantelzorgcafé op 23 juni.
Op maandag 23 juni organiseert Stichting 
ViERBINDEN het laatste mantelzorgcafé 
voor de zomervakantie! Mantelzorgers 
kunnen elkaar hier ontmoeten en onder 
het genot van een kop koffie of thee even 
ontspannen en ervaringen uitwisselen. 
Deze bijeenkomst is een open inloop met 
koffie en thee en vindt plaats van 10 uur 
tot 11.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk. Entree is gratis, aan-
melden is niet nodig. 
Als u vragen heeft of meer wilt weten kunt 
u contact opnemen met Xandieme Me-
gens, Coördinator Mantelzorgondersteu-
ning van ViERBINDEN via xmegens@
vierbinden.nl of 0492-782901.

Restaurantavond 
Zonnetij Aarle-Rixtel

Onder het motto “Eten en ontmoeten” or-
ganiseert ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair elke 2 weken een 

restaurantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. De  eerstvolgende avond 
zal plaatsvinden op dinsdag 24 juni a.s.
Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het diner 
wordt geserveerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 19 juni 15.00 
uur. U kunt dit doen via het secretariaat 
van ViERBINDEN 0492-328800 of via 
een e-mail naar stichting@vierbinden.nl 
De restaurantavonden vinden iedere 14 
dagen plaats en worden steeds bekend 
gemaakt in dit blad.
Voor 24 juni a.s. staat het aspergemenu 
op het programma:
Gebonden aspergesoep met verse as-

perges en kervel 

Vers gekookte asperges
Malse plakjes beenham

Hollandaisesaus

Gekookte krieltjes met peterselie

Verse aardbeien en slagroom
Voor ons driegangenmenu betaalt u           
€ 13,50
Graag tot ziens op 24 juni a.s.

Beste dames

Woensdag 18 juni fietsdag.
Onze laatste activiteit van dit seizoen.
Samenkomst kerkplein 9.30 uur.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Onze fietsers wensen wij mooi weer en 
een gezellige dag.

Alle leden een hele fijne vakantie en tot 
ziens in september.

Bestuur KVO
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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:

Zand, Modder en Water-
speeldag 

Binnenkort in de watermaand juni is er 
een Zand, Modder en Waterspeeldag in 
de speelweide bij Agrarische Kinderop-
vang ’t Heikantje. Kinderen van 0-13 jaar 
kunnen hier een middagje leuke activi-
teiten doen met het thema water. Zoals 
moddersoep maken in de zandbak, je 
eigen waterbeker versieren en flessen-
voetbal spelen. Ook koppelen wij deze 
dag aan de Nationale modderdag. Dus 
ben je niet bang om vies te worden? Maak 
dan je mooiste modderfoto en maak kans 
op een leuke waterprijs! De foto is in te le-
veren tot 12 juli 2014 bij: renatevdberg7@
hotmail.com

Waarom?
Buiten deze dag ben ik, Renate van den 
Berg, druk bezig met gezonde voeding 
voor kinderen. Tijdens mijn stage op 
Agrarische kinderopvang ’t Heikantje pro-
beer ik de kinderen en de opvang gezon-
dere keuzes te laten maken, zoals een 
keer een glas water drinken in plaats van 
steeds een beker ranja/diksap. 
De dieren en de planten drinken tenslotte 
ook water! Ook hebben we verse peren-
moes gemaakt van de peren uit de pe-
renboom en eten we verse eitjes van de 
kippen. 
Als afstudeerproject organiseer ik een 
waterweek met als leuke afsluiter de 
Zand, Modder, Waterspeeldag. Kom je 

ook op vrijdagmiddag 27 juni van 14.00-
16.00 uur?  
Wie?
Laarbeekse kinderen van 0-13 jaar
Wat?
Spelen en leren met water en zand.
Waar? 
Agrarische kinderopvang ‘t Heikantje
De Wolfsputten 6, Aarle-Rixtel 
Dresscode? 
Kleren die vies mogen worden en bij voor-
keur regenlaarzen.
Toegang?: Gratis

Kamerkoor Cantique is een gemengd 
koor uit Aarle-Rixtel en omgeving met een 
repertoire van barok tot romantiek. Het 
koor bestaat sinds 1992 en stond onder 
de bezielende leiding van Jacqueline We-
zenberg.
Enige tijd geleden plaatsten wij onder-
meer in dit blad een oproep voor een 
nieuwe dirigent(e) omdat Jaqueline er 
na dit seizoen mee stopt. Gelukkig heeft 
dit geresulteerd in een meer dan vol-
doende aantal reacties van veelal kun-
dige mensen, uit deze regio maar ook 
daarbuiten.
Naar aanleiding daarvan hebben we drie 
kandidaten uitgenodigd om kennis te 
komen maken en een proefrepetitie te 
verzorgen, uiteindelijk hebben we in Rob 
Rassaerts de persoon gevonden waarvan 
wij denken dat die het best bij ons past en 
ons een nieuwe toekomst kan bezorgen.
Rob is in Aarle-Rixtel goed bekend als or-
ganist van de O.L.Vrouwekerk en dirigent 
van gemengd koor de Klokkengieters. Wij 
zijn erg blij dat we met Rob weer verder 
kunnen, we zullen ons dit najaar weer 
graag laten horen en wensen Rob daarbij 
veel plezier en succes als onze nieuwe 
dirigent.
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Beautytouch Anti Aging Center.

Heidi van Riet, Helmondse van geboorte, 
heeft op 23 mei 2014 haar salon ge-
opend. Reportad is op bezoek bij haar en 
is benieuwd haar keuze om in een huis uit 
de dertiger jaren haar salon te beginnen. 
Zij hebben namelijk het huis gekocht van 
wijlen Sjaak Swinkels en waar voorheen 
hopman Slaats woonde, de Dorpsstraat 
69. Gedreven door haar wil om terug te 
keren naar Brabant leefde al vele jaren. 
Zij hebben er tien jaar overgedaan om 
hun huis in IJsselstein te verkopen. Heidi 
en Mighiel hebben altijd een wens gehad 
te mogen wonen in de gemeente Laar-
beek, met ruimte voor de salon en de 
twee kinderen van twee en negen jaar. 
Haar man Mighiel vertelde dat het huis 
nog steeds in de staat was, zoals het 
is gebouwd. Hij is zelf bouwkundige en 
vind het fijn om het huis ook in die staat 
te herstellen en te laten voldoen aan de 
eisen van nu. Het eerste wat hij gedaan 
heeft is de salon van Heidi te realiseren in 
het oude winkel gedeelte. Heidi heeft nu 

een mooie entree en een fraaie behan-
delruimte. Mighiel heeft intussen ook de 
tuin op orde gekregen. De bomen en zeer 
oude coniferen zorgde voor veel overlast 
voor de buurt. De oude magnolia is be-
houden gebleven en het huis heeft vanaf 
de Sengersweg weer een woonaanzicht 
gekregen. Reportad is benieuwd naar de 
opleiding en werkervaring van Heidi. Zij 
heeft twintig jaar een eigen schoonheids-
salon gehad in IJsselstein. Met weemoed 
heeft ze afscheid genomen van haar clie-
ntèle die reeds jaren bij haar kwamen. Bij 
Beautytouch kunt u terecht voor diverse 
behandelingen welke huid verbeterend  
en verjongend werken. Wij zijn een van de 
eerste in Nederland die de revolutionaire 
TDA (Trans Dermal Application) behan-
deling uitvoeren. De huid wordt zelfs niet 
aangeraakt, het voelt als een streling over 
de huid. Er ontstaat direct een mooie ver-
jongende verandering in het gezicht, die 
iedereen ziet en niemand kan benoemen. 
Reportad heeft met deze technieken niet 
te maken gehad. Heidi  heeft een ap-
paraat aangeschaft waarmee serums 
op basis van Hyaluron door middel van 
zuurstof de diepere huidlagen bereiken. 
De resultaten van deze nieuwe methode 
is erg vooruitstrevend en zienderogen 
verjongd de huid. Heidi heet u graag van 
harte welkom. Voor een afspraak kunt u 
haar bereiken op telefoonnummer 0492-
320759 of u loopt bij haar binnen op 
Dorpsstraat 69. Heidi en Mighiel bedankt 
voor de lekkere koffie en de uitleg over 
je huis. Mighiel is erg benieuwd naar de 
geschiedenis van zijn woning en wil er 
graag meer over weten. Reportad wenst 
Heidi succes met haar werk als huidspe-
cialiste in Aarle-Rixtel. 
Reportad.

Klokje                                               
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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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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Geweldige prestatie 
Jeugd “Rooi schut” 
op de Kringgildedag 

te Lierop

Op zondag 1 juni heeft het Sint Marga-
rethagilde (oftewel de ”Rooi Schut” ) uit 
Aarle-Rixtel deelgenomen aan de Kring-
gildedag te Lierop. Dit ter gelegenheid 
van het 450 jaar bestaan van het Sint 
Antonius-Abtgilde aldaar. Aan dit feest  
namen 23 gilden uit Kring Peelland deel. 
Nadat het Sint Margaretha gilde haar 
beste beentje had voorgezet tijdens de 
optocht door Lierop, waren het daarna 
de tamboers, vendeliers en schutters 
die de Aarlese eer probeerden hoog te 
houden in de wedstrijden. En dat lukte 
met verve want tijdens de prijsuitreiking, 
kon de “Rooi” schut maar liefst 11 prijzen 
in ontvangst nemen. Bij het trommen was 
het in de senioren C-klasse Jeroen van 
Rixtel die een mooie 2e plaats behaalde 
en Jurgen Peters een schitterende 1e 
plaats met promotie naar de B-klasse 
won. Beide mochten een zilveren schild 
in ontvangs nemen. In de jeugdklasse 
gildetrom behaalde Tim van Stiphout een 
welverdiende 1e prijs en in de klasse 
jeugd muziektrom mocht Daan Kersten op 
het podium zijn zilveren schild op komen 

halen voor zijn 1e plaats. Bij het 
vendelen waren er ook 5 prijzen. 
Gerard Leenders werd 1e in de 
vaandel klasse met acrobatiek, 
Jeugdvendelier Tim van Stiphout 
behaalde een prachtige 1e prijs 
in de jeugdklasse tot 12 jaar. 
Ook Dirk Gijsbers mocht het po-
dium beklimmen om zijn zilveren 
schild in ontvangst te nemen, 
want hij werd in dezelfde klasse 
2e. Pieter Smulders behaalde 
een mooie 1e plaats in de klasse 
jeugd 13 t/m 15 jaar. Dat we trots 
mogen zijn op onze jeugd blijkt 
wel uit het feit dat zowel de groep 
jeugdtamboers met Daan Ker-

sten, Tim van Stiphout, Teun van Wetten, 
Teun Gijsbers, Mees van Rooij, Dennis 
van Delden en Jens van den Tillaar als de 
groep jeugdvendeliers met Tim Kersten, 
Dirk Gijsbers, Niels van Stiphout, Tim van 
Stiphout en Pieter Smulders beiden 1e 
werden. Een geweldige prestatie!! Alle 
deelnemende jeugdgildebroeders kregen 
van de organisatie ook nog een prachtig 
speldje. Als klap op de vuurpijl mocht 
onze commandant Rinie de Jong de ere 
prijs van het algemeen klassement in 
ontvangst nemen. Wij willen dan ook de 
ouders van de jeugd en alle andere sup-
porters bedanken voor het aanmoedigen. 
We kunnen terug kijken op een geslaagde 
maar vooral erg plezierige dag in Lierop 
mede dankzij een goede organisatie.  
Dit jaar heeft het gilde Sint Margaretha 
nog een gildefeest voor de boeg, te weten 
het gildefeest te Groesbeek op 22 juni  en 
dan nog het Brabantskampioenschap  
in vendelen, trommen en bazuinblazen 
te Bakel op 21 september. Ook op deze 
twee feesten hoopt de “Rooi” nog goed 
voor de dag te komen. Waarna we terug 
kunnen kijken op een geslaagd jaar. 
Het bestuur feliciteert alle prijswinnaars 
met hun geweldige prestaties.
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Latin Cruise bij Wim Beeren 
Jazz Society op 25 juni

In een inspirerende sfeer als het WK in 
Brazilië en aan het begin van hopelijk 
een lange en zwoele zomer, gaat Wim 
Beeren Jazz Society voor een daverend 
en vooral feestelijk slot van het seizoen 
op woensdag 25 juni a.s. in zaal Van 
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel. 
Daarvoor komt de 11-koppige salsa band 
Latin Cruise naar Aarle-Rixtel.
Latin Cruise, onder leiding van pianist 
Jaap van der Voet, neemt het publiek  
mee over de zeeën van latin jazz en 
salsa. Zangers, een batterij percussie, 
piano, bas en 4 blazers zullen deze avond 
de toon zetten.
Het repertoire heeft natuurlijk als basis 
diverse Zuid-Amerikaanse ritmes, waar-
onder de mambo, chachacha, bolero, 
samba en guaracha. 
Latin Cruise heeft nummers op de lijst 
van grote artiesten als Sonora Ponceña, 
Irakere, Eddie Palmieri, Ray Barretto en 
Poncho Sanchez. De zangers Rudy Va-
rela (Aruba), Ivan Rodriguez (Cuba), 
Henry Valle (Guatemala) en Magou (Cu-
raçao) zijn geboren met salsabloed in de 
aderen. Het aanstekelijke enthousiasme 
van deze performers drijft iedere luiste-
raar naar de dansvloer, die dan ook zal 
worden gecreëerd bij Van Bracht!
De arrangementen van Latin Cruise 
bieden veel ruimte voor boeiende solo’s 
van de geroutineerde muzikanten, die 

allen een grote staat van dienst hebben in 
diverse salsa-, jazz- en poporkesten.
Met wellicht nog een verrassing in petto, 
zien Wim Beeren Jazz Society en Latin 
Cruise u graag in groten getale komen!
Aanvang 20.30 uur, entree € 7,- 
www.latincruise.nl

Dringende oproep: 
leiding Jeugd3daagse 

gezocht!

Jeugd3daagse Aarle-Rixtel is dringend op 
zoek naar ouders die mee kunnen helpen 
tijdens de jeugd3daagse op 19, 20 en 21 
augustus! 
Er hebben zich weer veel kinderen inge-
schreven, maar nog te weinig groepslei-
ding. Marloes van der Loo (organisatie 
Jeugd3daagse): “Momenteel komen we 
nog minimaal tien volwassen leiding te 
kort. Als er niet genoeg leiding is zijn we 
genoodzaakt om helaas te gaan loten wie 
er dit jaar niet mee mag doen! Dit houdt in 
dat we nu ongeveer 80 kinderen moeten 
uitgeloot, maar dat doen we natuurlijk 
liever niet. Ieder jaar is het nog gelukt om 
alles rond te krijgen en we gaan er ook dit 
jaar weer vanuit dat het gaat lukken, maar 
dan zullen nog een aantal mensen zich 
moeten opgeven!“ 
Kinderen waarvan de ouders meehelpen 
worden nooit uitgeloot. Neem dus geen ri-
sico dat je kind niet mee kan doen tijdens 
deze drie leuke dagen!  Marloes: “Een 
groepje begeleiden is echt het leukste 
wat er is! En we bieden drie dagen vol 
spel, plezier en gezelligheid. Wie wil dat 
nou niet?!” Opgeven voor leiding doe je 
via een e-mail naar info@jeugd3daagse.
nl met je naam, adres, telefoonnummer 
en leeftijd. Marloes: “Het plezier dat je de 
kinderen gedurende deze dagen geeft, 
is ook echt hartverwarmend. Dus geef je 
op!“
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Marieke Bouwman, veertig jaar musi-
ceren bij harmonie “De Goede Hoop”.
Reportad is op bezoek bij Marieke Bouw-
man-Pijnenburg aan het Blauwe Schut-
plein. Zij verteld dat de grote wens die ze 
had, is uitgekomen. Een aantal jaren ge-
leden tijdens een workshop met het  be-
stuur werd de vraag gesteld wat voor doel 
je voor ogen had. Zij antwoordde toen: 
wat zou ik het fijn vinden wanneer kin-
deren de gelegenheid krijgen om muziek 
te kunnen maken, een instrument kunnen 
bespelen. Ik ben er van overtuigd dat 
veel kinderen muzikaal zijn onderlegd, 
zonder dat zij dat zelf weten. Ze hebben 
gewoon niet de gelegenheid om daarmee 
in aanraking te komen. En wat gebeurt 
er vorig jaar? De harmonie heeft bij het 
Oranjefonds, waarvan koningin Maxima 
beschermvrouw is, een verzoek inge-
stuurd om de jeugd van Aarle-Rixtel de 
gelegenheid te geven om zich muzikaal 
te ontwikkelen. Dat verzoekschrift ging 
met goede argumenten gepaard. Tot ie-
ders verbazing kregen zij een fors bedrag 
om hun idee werkelijkheid te geven laten 
worden. Hieruit is het Muziek=Cool pro-
ject ontstaan. Wat hield het allemaal in? 
In het eerste jaar verzorgt Dirk Verhoeven 
één uur per week muziekles in groep 5-6-
7-8 onder schooltijd op de drie scholen. 

Na schooltijd is er nog de mogelijkheid 
om één uur les met een instrument te 
volgen. Dat is dus niet verplicht. Deze na-
schoolse muzieklessen worden gegeven 
door vrijwilligers jong en oud van de har-
monie. Een heel gepuzzel om al deze 
lessen in te vullen, vooral als de jongeren 
die gaan studeren ook nog buiten Aar-
le-Rixtel gaan wonen. Op 22 juni geven 
de kinderen van Muziek=Cool, samen 
met de harmonie, opleidingsorkest en 
slagwerkgroep een concert in “t Anker in 
Beek en Donk om het 1e jaar van M=C af 
te sluiten. Ouders, vrienden en bekenden 
zijn van harte welkom om te horen wat de 
jeugd in een jaar tijd heeft geleerd. Het 
heeft Marieke verwonderd dat er diverse 
kinderen bij zitten die erg goed en muzi-
kaal zijn. Erg veel talent is boven komen 
drijven. Dit had zonder dit project nooit 
naar boven gekomen. Zij zijn voor de do-
natie van het Oranjefonds verantwoording 
schuldig. Zij dienen aan te tonen wat er is 
bereikt en op welke manier. Tot op heden 
zit daar ruim 1600 uur vrijwilligerswerk in. 
Marieke zit samen met 3 personen in de 
organisatie van M=C, maar daarbuiten 
hebben ze een groep van 18 vrijwilligers. 
Zonder al deze mensen is zoiets niet te 
organiseren. Het organiseren van leuke 
concerten doet Marieke ook graag. Denk 
aan de Voice of Laarbeek, het Halloween-
concert, het Nieuwjaarsconcert. Er dient 
voor iedere uitvoering extra geoefend te 
worden. De Goede Hoop is een club voor 
jong en oud. En vrijwilligers zijn erg be-
langrijk voor de hele organisatie. Als het 
groot orkest een concert heeft helpen de 
anderen leden van de harmonie, zoals 
het OJO, la Banda en slagwerkgroep 
mee om alles klaar te zetten, versieren 
e.d. Super is dat!! Reportad is benieuwd 
hoe Marieke de liefde voor muziek maken 
eigen heeft gemaakt. Marieke speelde 
vijf jaar blokfluit. Zij woonde toen nog in 
Voorhout. Bij een uitvoering van de plaat-
selijke harmonie zag zij een leuke jongen 
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die trompet speelde. Of het nu de trompet 
of de jongen was die haar liefde voor de 
trompet opriep, is natuurlijk gissen. Maar 
zij maakt nu deel uit van een muzikale fa-
milie. Haar man Han maakt deel uit van 
de harmonie, dochter Wietske studeert 
in Wageningen, maar speelt als het even 
kan, nog regelmatig mee bij De Goede 
Hoop en bespeelt ook nog diverse andere 
instrumenten. Zoon Tjerk is ook even 
lid geweest van de harmonie. Marieke 
maakt deel uit van de trompet sectie, die 
elkaar goed weten te vinden. De muziek-
lessen vinden plaats in de Dreef en bij De 
Vrienden, het orkest gebeuren heeft haar 
clubhuis bij De Vrienden. Marieke heeft 
veel gesport, hockey en tennis waren haar 
favoriete sporten. Nu heeft ze een grote 
belangstelling voor fotograferen. Is lid van 
Kiek Nou (onderdeel van de IVN), waar in 
de natuur vooral veel macrofoto’s worden 
gemaakt. Sinds de laatste jaarvergade-
ring van de harmonie, heeft zij de functie 
van secretaris op zich genomen. Sinds 
een jaar of zeventien zit zij in het bestuur. 
Het bestuur delegeert taken aan commis-
sies. Zo is de betrokkenheid bij de ver-
eniging sterker en komen ideeën sneller 
naar voren. Vandaar ook dat een OJO, La 
Banda, en een dweilorkestje, is ontstaan. 

Dit jaar vieren zij hun 140 jarig bestaan 
met diverse extra optredens. Marieke is 
sinds het eeuwfeest lid van harmonie “De 
Goede Hoop’. Leuk om in dit jaar je veertig 
jarig jubileum te kunnen vieren. Marieke, 
namens de Aarlese bevolking van harte 
proficiat en hopelijk dat we nog vele 
jaren mogen genieten van je muzikale 
talenten. Marieke bedankt voor de heer-
lijke thee en de fijne ontvangst. Reportad

Het eerste elftal van ASV degradeert
en enkele weken later,
is het ‘t tweede team dat promoveert.
Ja de bal kan raar rollen,
dat zullen we wel merken,
nu ze in Brazilië achter de bal aan hollen.
Analisten vertellen in den treuren,
hoe het eigenlijk had moeten gebeuren.
Maar de bal is rond,
het gras groen
en voor je het weet,
glijdt er een bal van zomaar van de 
schoen.
Dus met een factor geluk,
komt ook Oranje,
op dit W.K. een heel stuk.
 
RD
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Frank van Lieshout

De Vinken 28
5735 EN Aarle-Rixtel
telefoon 06 48511391
frank@vli-service.nl

w w w . v l i - s e r v i c e . n l

aanleg - onderhoud - service

badkamers

cv-ketel

ventilatieunit

warmteterugwinunit

ONDERHOUDS-CONTRACTCV-KETEL € 62,50 per jaar(incl. BTW)
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Afsluitingsconcert 
eerste Muziek=COOL-jaar

Het eerste schooljaar van het Mu-
ziek=COOL-project zit er bijna op. 
Meester Dirk is elke week op de drie 
Aarle-Rixtelse basisscholen geweest om 
muzieklessen te geven. In elke groep 
6 en 7 werd er écht gemusiceerd. Alle 
kinderen bespelen een écht muziekin-
strument en met de hele klas samen 
vormen zij een écht orkest. Tussendoor 
zijn er mooie concerten geweest waarbij 
de kinderen hebben laten horen dat er 
ook écht muziek wordt gemaakt. In de 
groepen 5 heeft Dirk AMV (Algemene 
Muzikale Vorming) gegeven en deze 
kinderen gaan volgend schooljaar ook 
aan de gang met een eigen instrument. 
Maar voordat het zover is, wordt eerst 
nog, samen met alle kinderen, dit eerste 
Muziek=COOL-jaar afgesloten tijdens 
de MegaMuziekManifestatie. Dit evene-
ment is op ZONDAG 22 JUNI 2014 om 
14.30 uur in Muziekcentrum Het Anker 
in Beek en Donk. De kinderen zijn alle-
maal artiest tijdens deze voorstelling. Alle 
vijfdegroepers vormen samen één groot 
koor dat begeleidt wordt door Harmonie 
De Goede Hoop. En de kinderen van de 
groepen 6 en 7 spelen als één groot Me-
ga-orkest een aantal nummers onder lei-
ding van Meester Dirk. Ook treden de Mu-
zikanjers nog op, die enkele stukjes laten 
horen die al wat moeilijker zijn. Verder is 
er een prachtige act van de Slagwerk-
groep en verschijnt er een hele bijzon-
dere presentator in de schijnwerpers. Na 
afloop van dit alles wordt er een ‘Instru-
mentenPLEIN’ ingericht waar de gelegen-
heid is om instrumenten uit te proberen.
Belangstellenden zijn van harte welkom 
om al deze jonge artiesten te komen 
beluisteren. Zij hopen op een groot pu-
bliek. Dus graag tot 22 juni in Het Anker, 

Pater Vogelstraat 39 in Beek en Donk.
Muziek=COOL is een project van Har-
monie De Goede Hoop en is mede moge-
lijk gemaakt door Kinderen Maken Muziek, 
een programma van het Oranje Fonds 
en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

=
mUzieK

cOOL

Wim Daniëls presenteert nieuw 
boek in het Kouwenbergs 

kerkje

Vijf jaar lang was Wim Daniëls elke za-
terdag op radio 2 te horen in het populaire 
programma Spijkers met Koppen, met 
Felix Meurders en Dolf Jansen,  waarin 
Wim vaste columnist was. Onlangs le-
verde hij zijn laatste bijdrage aan het pro-
gramma. Hij vond dat het tijd was voor 
weer iets anders. Veel van zijn columns 
die hij in Spijkers met Koppen uitsprak, 
zijn nu gebundeld in een nieuw boek: Spij-
kerbalsem. Dat wordt op woensdagavond 
25 juni door Wim Daniëls gepresenteerd 
in het Kouwenbergs Kerkje, waar Wim di-
verse columns zal voorlezen, vragen zal 
beantwoorden en zijn boek desgewenst 
ook zal signeren. En hij zal vertellen over 
het nieuwe project waaraan hij werkt: de 
wereld van de taal beschrijven vanuit de 
taal van Aarle-Rixtel.
De aanvang is 20.00 uur. De Entree is 
gratis. Kaartjes kunnen ook worden gere-
serveerd: 0492 382943

BasicFlow Loopgroep:
Elke dinsdagochtend in juni van 09.00-
10.00 gaan we wandelen met wie wil! We 
verzamelen op de Havenweg 2 in Aarle 
Rixtel en zullen regelmatig een andere 
route lopen. Iedereen is welkom en het is 
geheel kosteloos. Het is en blijft geheel 
vrijblijvend.
We willen graag meer mensen in bewe-
ging krijgen van jong tot oud, iedereen is 
welkom.

Klokje                                               
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 Tel:   0492381038 
 Lieshoutseweg 31
  Aarle -Rixtel 

www.henryengels.nl



23

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

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.
21 juni
19 juli
16 augustus
13 september
18 oktober
15 november
20 december
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.

Serenadedag 
harmonie De Goede Hoop

De ene activiteit is net afgelopen en de 
volgende activiteit kondigt zich alweer 
aan.
Op zondag 29 juni houdt harmonie De 
Goede Hoop haar jaarlijkse Serena-
dedag. Een dag waarbij veel personen 
in het zonnetje gezet worden. Het begint 
om 13.00 uur in conferentieoord De Cou-
wenbergh met het uitreiken van de mu-
ziekdiploma’s wat afgewisseld wordt met 
enkele korte optredens van de leerlingen. 
Vervolgens worden 2 jubilarissen van de 
harmonie gehuldigd, te weten Marieke 
Bouwman (40 jaar lid) en Floortje Dijck-

mans (25 jaar lid) en daarna is het tijd 
voor de serenade voor o.a. de 50-, 55-, 
60- en 65-jarige bruidsparen en voor ge-
decoreerden uit Aarle-Rixtel. Bruidsparen 
die nog geen uitnodiging ontvangen 
hebben kunnen, indien ze deze serena-
dedag willen bijwonen, contact opnemen 
met het secretariaat (06-51774142). De 
middag wordt muzikaal opgeluisterd door 
het groot orkest van de harmonie en het 
orkest OJO. 

Van 20 t/m 22 juni gaan we met een groep 
van bijna 40 personen fietsen in de Duitse 
Eifel, de thuisblijvers kunnen eventueel 
meefietsen met de 25km. Groep die op 
de 22e om 08.30 uur vertrekken voor de 
66 km. lange Mieke Vingerhoedstocht. 
Zondag 29 juni gaan we met zo’n 50 per-
sonen Happen en Trappen, de anderen 
kunnen kiezen voor Rozentocht van 105 
of 86 km.. Start om 08.00 en om 08.30 
uur. 
Volgende keer krijgt u van ons uitgebreide 
informatie over de zomerveldtoertocht 
van 6 juli, met keuze uit de afstanden 30, 
45 of 60 km en natuurlijk over ons Tour-
spel 2014

Afd. publ.

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

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU 
€ 20.50. 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
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Tegenstander bij de 4e wedstrijd van het 
van Ganzenwinkel toernooi van Hand-
boogschutterij de Eendracht, was Hand-
boogvereniging Doele Concordia Wel-
varen uit Erp. 
Zij waren zaterdag 24 mei j.l. slechts met 
4 schutters opgekomen voor het ver-
schieten van deze wedstrijd. Hierdoor 
doen zij niet mee met de verenigingscom-
petitie en tellen de behaalde resultaten 
alleen mee voor de individuele klasse-
menten. Vooraf gaven zij op 797 punten 
te gaan schieten. Het werden er 733 dus 
een negatief resultaat van – 64 punten. 
Hoogste schutter van de avond werd Eg-
bert Paslouwers van Doele Concordia 
Welvaren met 231 punten. Hoogste 
schutter van de Eendracht werd Toon van 
Hoof met 225 punten.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Toon van Hoof  225
2. Erwin Wijnhoven  222
3. Frank Schepers   220
4. Machiel van Roij  215
5. Walter Jansen  209
6. Geert van Ganzenwinkel 187
7. Jo Maas   178
8. Martien van de Graef  174
9. Arno Donkers   168
Voor het verschieten van de 5e wedstrijd 
van het van Ganzenwinkel toernooi van 
Handboogschutterij de Eendracht, was 
Handboogvereniging Kunst en Vriend-
schap uit Liessel de tegenstander. 
Zij waren op donderdag 5 juni j.l. slechts 
met 4 schutters opgekomen voor het ver-
schieten van deze wedstrijd. Hierdoor 
doen zij niet mee met de verenigingscom-
petitie (minimaal 6 schutters) en tellen de 
behaalde resultaten alleen mee voor de 
individuele klassementen. Vooraf gaven 
zij op 795 punten te gaan schieten. Het 
werden er 825 dus een positief resultaat 
van +30 punten. Hoogste schutter van de 

Eendracht werd Toon van Hoof met 226 
punten.
Opvallend was ook het goede resultaat 
van Paul van Bakel. Na lang blessureleed 
heeft hij de goede weg weer gevonden en 
behaalde hij 211 punten.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Toon van Hoof  226
2. Frank Schepers  224
3. Walter Jansen  216
4. Paul van Bakel  211
5. Justin van Dijk  200
6. Arno Donkers   166
7. Michiel Verbakel  166
8. Martien van de Graef  162
9. Jo Maas   159
10. Gerrie van Hoof  116 (hs)
11. Wim van Mol   98
HBS de Eendracht neemt op donderdag 
19 juni a.s. deel aan het toernooi van 
HBV               St. Willibrordus in Milheeze, 
aanvang 20.00 uur. De eerst volgende 
thuiswedstrijd is op zaterdag 21 juni a.s. 
HBV Strijd in Vrede uit Beek en Donk is 
dan de tegenstander in de 6e wedstrijd 
van het van Ganzenwinkeltoernooi, aan-
vang 18.00 uur

Voor de 6e wedstrijd van het van Gan-
zenwinkeltoernooi bij Handboogschutterij 
de Eendracht, was Handboogvereniging 
Houts Welvaren uit Mierlo-Hout de tegen-
stander. 
Op donderdagavond 12 juni j.l. waren zij 
met 11 schutters naar de doel in Aarle 
Rixtel gekomen voor het verschieten van 
deze wedstrijd. 
Houts Welvaren gaf vooraf aan dat ze 
2110 punten zouden gaan schieten. 
Omdat enkele schutters niet het ver-
wachte niveau haalden, werden er uitein-
delijk 2059 punten geschoten. Een nega-
tief resultaat van - 51. 
Hoogste schutter van de avond werd 
Coby Hurkmans van Houts Welvaren 
met 236 punten. Hoogste schutter van de 
Eendracht werd Toon van Hoof met 234 
punten.
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www.twanvanhout.nl
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Resultaten schutters de Eendracht:
1. Toon van Hoof  234
2. Frank Schepers  226
3. Erwin Wijnhoven  216
4. Paul van Bakel  196
5. Walter Jansen  190
6. Martien van de Graef  190
7. Wim van Mol   164
8. Arno Donkers   158
9. Jo Maas    136
10 Gerrie van Hoof  112 (hs)
De Eendracht neemt op donderdag 19 
juni a.s. deel aan het toernooi van St. Wil-
librordus in Milheeze, aanvang 20.00 uur. 
De eerst volgende thuiswedstrijd is op za-
terdag 21 juni a.s. HBV Strijd in Vrede uit 
Beek en Donk is dan de tegenstander in 
de 7e wedstrijd van het van Ganzenwin-
keltoernooi, aanvang 18.00 uur

Lowman reggae 
festival

Aarle-Rixtel – Voor de reggaeliefhebbers 
is het zondag 22 juni goed toeven bij het 
OJA aan de Schoolstraat te Aarle-Rixtel. 
Daar vindt vanaf 14.00 uur de tweede 
editie van het Laarbeeks reggae en ska 
festival  ‘Lowman’ plaats.
Na een zeer geslaagde primeur in 2013, 
heeft de organisatie besloten om ook dit 
jaar weer het laagdrempelige ‘Lowman’ 
reggaefestival te organiseren. In samen-
werking met het OJA wordt nu hard ge-
werkt aan de voorbereidingen.
‘Lowman’ wordt geopend door Reggae-
mentary. Deze reggaeband uit Breda 
speelt covers  van Bob Marley tot Doe 
Maar, van de grootste hits tot de onbe-
kendste juweeltjes. Als tweede zal Kenny 
Weed & Free Mind Empire het podium 
betreden. Deze band, bestaande uit er-
varen muzikanten, speelt allerlei soorten 
roots reggae. Het veelal eigen werk wordt 
door diverse zangers en zangeressen, 

ieder met een eigen stijl, ten gehore ge-
bracht. Ook brengen zij een special guest 
mee, Harry Mo. Deze reggaezanger van 
de Virgin Islands heeft al diverse albums 
op zijn naam staan. Het festival wordt af-
gesloten met The Invisibles. Deze twaalf 
koppige Italiaans / Nederlandse ska-
band, met maar liefst vier blazers, bestaat 
uit muzikanten die hun sporen in de (inter)
nationale muziekwereld ruimschoots 
hebben verdiend. The Invisibles spelen 
aanstekelijke en zeer dansbare ska. Ook 
steken zij enkele herkenbare nummers in 
een Engels of Italiaans ska-jasje. Kortom 
een geweldige slot-act.
Tussen en na de live-sets  wordt de mu-
ziek verzorgd door de DJ’s van Jamaican 
Jukebox. Dit sound system collectief 
draait authentieke Jamaicaanse mu-
ziek en heeft al op menig festival, zoals 
Reggae Sundance, gestaan. Om het fes-
tivalgevoel te versterken, worden diverse 
kraampjes geplaatst. Zo kun je Jamai-
caans en Surinaams eten, zijn er leuke 
spulletjes te koop en zijn er enkele bezig-
heden voor kinderen.
De voorverkoop is inmiddels gestart. 
Kaarten zijn te koop in Aarle-Rixtel bij OJA 
en snoeperij Jantje aan de Kerkstraat, in 
Helmond bij Muziekcafé en Lokaal 42, in 
Gemert bij Cadansmuziek. De entreeprijs 
bedraagt €5,- in de voorverkoop. Op de 
dag zelf betaal je €7,-. Kinderen tot en 
met 15 jaar hebben gratis toegang. Wil je 
verzekerd zijn van een gezellige, relaxte 
en hopelijk zonnige reggaemiddag, koop 
dan een ticket in de voorverkoop. Het 
aantal is beperkt. Voor meer informatie 
kijk op www.lowmanfestival.nl  of www.
oja-aarle.nl/facebook. Ook kun je mailen 
naar festival.lowman@gmail.com. Tot 
ziens bij ‘Lowman’.

Te koop: Arba witte bagagewagen met 
fietsendrager voor 4 fietsen.(l-b-h) 152-
92-52. In goede staat. Tel: 0492-382034.

Klokje                                               
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Dorpsfeesten 2014 zijn 
springlevend!

De jeugd dorpsfeesten
Op vrijdagmiddag 29 mei, begon de 
jeugd met een vossenjacht. Deze wordt 
gehouden in de kern van Aarle-Rixtel. 
Op die manier maken we kenbaar dat de 
dorpsfeesten weer zijn begonnen. En-
thousiast als ze zijn rennen ze van links 
naar rechts en vragen iedereen of ze een 
vos zijn. Ploegleiders en kinderen komen 
na een middagje buiten adem aan waarna 
we met z’n allen frietjes gaan eten.
Net zoals bij de volwassenen, moet ook 
de jeugd een joker maken, die wordt geju-
reerd. ‘s avonds zijn de optredens van de 
jeugd.  Papa’s, mama’s, oma’s, opa’s en 
deelnemende volwassen ploegen kijken 
toe hoe de jeugd laat zien hoe zij over 
het thema “springlevend” denken. Aan 
het eind van deze avond volgen de uit-
slagen van de joker en van het optreden. 
De winnende ploeg, de Piepers,  mogen 

nogmaals laten zien waarom zij hebben 
gewonnen.
Op zaterdagmiddag mag de jeugd mee 
doen aan de zeskamp spellen. Fanatiek 
wordt er gestreden om de beker. Het weer 
was erg lekker waardoor de waterspellen 
gewoon door konden gaan. Hoogtepunt 
was het tobbendansen. Voor de kleintjes 
toch wel heel erg hoog, maar o zo leuk! 
Na het bekendmaken van de winnaars 
van de zeskamp, wordt de winnaar alge-
meen bekend gemaakt. We feliciteren We 
Doen Mar Wa met de winst en hopen alle 
ploegjes en kinderen volgend jaar weer 
terug te zien.
De volwassen dorpsfeesten
Vrijdagavond werd traditioneel gestart 
met de quiz. Sinds twee jaar mogen er 
ook alleen quizploegen meedoen, het 
aantal deelnemende ploegen was op vrij-
dagavond 22! Het was een uitdagende en 
afwisselende quiz, met verschillende on-
derdelen. Hoogtepunt en afsluiter was het 
limbodansen. 
Zaterdagavond, de avond waarnaar elke 
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ploeg uitkijkt, het cultureel gebeuren. 
Ploegen zijn al weken bezig om dit voor 
te bereiden. Elk optreden is mooi om te 
zien. Het niveau ligt zo dichtbij elkaar. 
Uiteraard sluiten we deze avond traditio-
neel af met een afterparty. Dit jaar met DJ 
Johnson.
Zondag gaan de ploegen sportief aan de 
slag op het zeskampterrein tegenover 
MFC de Dreef. ‘s Avonds volgt de finale 
avond. De hele avond alleen maar span-
nende gezichtjes. Wie gaat er met de fel-
begeerde bokaal naar huis van de quiz, 
de joker, het cultureel en wie wordt alge-
heel eerste. Dit jaar feliciteren we Troef 
met het behalen van zowel de eerste prijs 
voor cultureel als voor het behalen van de 
eerste prijs algeheel.
Na een spetterend optreden van zowel 
24/7 als van de verrassingsact Snolle-
bollie, zit dorpsfeesten 2014 er weer op. 
Wij willen iedereen bedanken. Het was 
echt fantastisch! 
Jeugd
Joker: 
1. We Doen Mar Wa 
2. De Piepers 
3. B.I.G.
Cultuur:
1. De Piepers
2. We Doen Mar Wa 
3. B.I.G.
Zeskamp: 
1. We Doen Mar Wa
2. B.I.G. 
3. B.I.G. 
Algemeen:
1. We Doen Mar Wa
2. De Piepers 
3. B.I.G. 
Aanmoediging:
De 3-hoekjes
 
Volwassenen: 
Joker: 
1. Blitz 
2. Wazeekoe 
3. Troef

Quiz: 
1. JAC 
2. Kiele Kiele 
3. ‘t Clubke
Cultuur: 
1. Troef 
2. Kiele Kiele 
3. De Stroat 
Zeskamp: 
1. Blitz 
2. D’n Heikant 
3. Troef
Generaal totaal: 
1. Troef 
2. Kiele Kiele 
3. Weinig Kans 
Beste tekst: Troef
Publieksprijs Cultuur: JAC
Aanmoedigingsprijs: Witte Gei’t 
Gouden bezem: Wazeekoe 

Adem middag Studio Purana

Ontspannen de zomervakantie in
Op vrijdag middag 20 juni kun je deel-
nemen aan de Ademmiddag aan de 
Dorsptraat 17 te Aarle-Rixtel. Ontdek de 
kracht van je eigen adem en de positiviteit 
van een diepe ontspanning. Deelname 
via aanmelding info@studiopurana.nl
meer informatie bij Erik of Anne-Marie 
06 542 801 64
Studio Purana Dorpstraat 17
Aarle Rixtel  www.studiopurana.nl
 www.facebook.com/StudioPurana

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. 

Binnenkort een Groepsdiner of 
Feestje, Denk ook eens aan Het Veer-
huis. Het Veerhuis 0492-461889 www.
restauranthetveerhuis.nl

Klokje                                               
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1 juni  Diploma uitreiking M.A.S. Aar-
le-Rixtel
In de grote ontspanningszaal van het 
patronaat te Aarle-Rixtel vond zaterdag 
avond de sluiting plaats van de streek 
Mater Amabilis school voor de leerlingen 
uit Beek en Donk, Mariahout, Lieshout en 
Aarle-Rixtel. Naast de docenten, alsmede 
verschillende zusters van het pensionaat 
“Mariëngaarde” , waren op deze avond 
ook de ouders der leerlingen aanwezig. 
Voorzitter, dr. Tersmette, uit Aarle-Rixtel, 
zei in zijn openingswoord ondermeer dat 
in het belang van allen onlangs is over-
gegaan tot de stichting van een streek-
school. Het bestuur werd uitgebreid met 
de dames Vermeulen uit Mariahout, 
mevrouw van den Heuvel uit Lieshout 
en mevrouw Coolen uit Beek en Donk. 
Deze laatste heeft tevens het secreta-
riaat overgenomen van mevrouw van de 
Graef uit Aarle-Rixtel, die aangeven had 
zich vrijwillig terug te willen trekken. De 
geslaagde meisjes zijn: J. van Veijfeyken, 
C. Heyl, T. Jonkers, M. v.d. Kam, C. Kor-
sten, T. de Koning en L. van Thiel uit Lie-
shout. M. Rooyackers uit Beek en Donk 
en uit Aarle-Rixtel: F. Senders, J. Beniers, 
R. van den Boogaard, M van Doorn, L. 
van Gerwen, M. Hagelaar, J. Hendriks, R. 
Heesakkers, B. Heesakkers, N. van der 
Linden en A. Gruyters.

1 juni Jaarvergadering Middenstand
Dinsdag avond om acht uur houdt de 
Aarle-Rixtelse Middenstands vereniging 
in café van Bracht de jaarvergadering. 
De agenda vermeldt, naast de verslagen 
van de secretaris en penningmeester, 
de bespreking van het winterprogramma 
en een toespraak van de geestelijke ad-
viseur. Bij de bestuursverkiezing zijn af-
tredend de vice voorzitter J. Biemans en 
J. van Roy, commissaris. Na het officiële 

gedeelte volgt een feestavond.

2 juni Bond van Bejaarden
Tijdens de laatst gehouden ledenver-
gadering werd met meerderheid van 
stemmen besloten dit jaar weer een uit-
stapje te gaan maken. Het bestuur van de 
Bond van Bejaarden heeft een en ander 
zorgvuldig in elkaar gezet. De reis wordt 
gehouden komende week woensdag 10 
juni en zal naar Scheveningen en omge-
ving leiden. Op die dag zal er ’s morgens 
om acht uur worden vertrokken vanaf het 
patronaatsgebouw. In de omgeving van 
Breda volgt om half elf een koffiepauze 
De aankomst te Madurodam is gepland 
om twaalf uur. Na het diner om half een 
volgt een bezoek aan het miniatuur 
stadje. Om vier uur ’s middags wordt een 
bezoek gebracht aan de pier van Scheve-
ningen. Om zes uur wordt de terugtocht 
aanvaard via een andere route en om half 
tien hoopt men weer in Aarle-Rixtel te zijn.

6 juni Brandje bij Artex
Vrijdagavond omstreeks tien uur werd 
Aarle-Rixtel opgeschrikt door de brand-
weersirene voor brand bij de textielfabriek 
“Artex”. Ook de Helmondse brandweer 
was spoedig ter plaatse. Beide korpsen 
hoefden niet met groot materiaal in actie 
te komen. Het betrof slechts rookontwik-
keling ontstaan in de afzuiginstallatie van 
de weverij. De leden van de vrijwillige 
brandweer van Aarle-Rixtel hielden nog 
enige tijd een oogje in het zeil.

8 juni  Heropening
De heer P. Martinalie heeft zaterdag 
middag zijn gemoderniseerde café “De 
Brug” heropend. Er was veel belangstel-
ling. Vele felicitaties kwamen binnen en 
talrijke bloemstukken gaven het fraaie in-
terieur een feestelijk aanzien.

HELMONDS DAGBLAD juni 1964
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