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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:  14-7  /  25-8  /  8-9  /  22-9  /  6-10  /  20-10  /  3-11  /  17-11 
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Oplage    2500
Jaargang     44

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  6 juli –14de  Zondag door het jaar
08.30 uur Kerk – Peuter en kleuterviering
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
  Hanneke van Berlo     (fund.)
  Overleden ouders Timmers – Bunthof  
  Sien Nooijen      (fund.)
  Maria van Dijk – v. d. Kerkhoff   (verj.)
  Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
  Mien Verhoeven     (par.)
Woensdag 9 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 13 juli t/m vrijdag 18 juli

Zondag  13 juli - 15de Zondag door het jaar 
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
  Wim van Dommelen     (par.)
  Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
  Martien van der Linden
  Truus Verbakel – van der Heijden
  Moeder en Leo van Falier
  Voor de vervolgde christenen in Egypte
  Tot welzijn van de parochie
12.30 uur Kapel – Doopviering
  Babs de Kok, Brabantlaan 4, Aarle-Rixtel.
Woensdag 16 juli 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

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.

Spreekuren Pastorie 
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen over: dopen, 
huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of zieken-
zalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u 
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216
Misintenties in de maanden juli en augustus
Wilt u Misintenties opgeven, of wilt u afspraken maken voor huwelijken, jubilea, enz. 

Week van zondag 6 juli t/m vrijdag 11 juli 
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Peuter- en kleuterviering ‘VAKANTIE’

Een viering speciaal voor de kleintjes.
Kom jij ook samen met papa en mama, opa of oma?
Je broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook welkom, klein en 
groot.
Je bent welkom op zondag 6 juli van 8.30-9.00 uur in de 
kerk, aansluitend picknick met ranja, koffie, thee en iets lek-
kers in de tuin van de pastorie.

die in de vakantieperiode vallen, doe dat dan a.u.b. tijdig. Misintenties die U in het 
gemeenschapsblad (boekje 13) van 14 juli geplaatst wil hebben (6 weken), moeten  
het zeker vóór dinsdag 8 juli bij ons  binnen zijn. 
Misintenties die na de inleverdatum van boekje 13 bij ons ingediend worden komen 
pas in boekje 14 te staan dat op 25 augustus verschijnt.

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 zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het Duits. 
 Allen hartelijk welkom! Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
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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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Zomerconcert

Harmonie De Goede Hoop sluit dinsdag 
8 juli a.s. het seizoen muzikaal af en luidt 
de vakantieperiode in met een populair 
zomerconcert. Dit wordt gehouden naast 
het terras van café  De Vrienden en begint 
om 19.30 uur. Tijdens het concert zal de 
Dorpsstraat vanaf de Heindertweg tot de 
Kerkstraat afgesloten zijn, zodat u rustig 
en ontspannen kunt genieten van een ge-
varieerd programma, gespeeld door de 
verschillende orkesten van de harmonie. 
Om de wedstrijd van het WK voetbal 
van die dag niet te hoeven missen, zal 
het concert tijdig afgelopen zijn. Wellicht 
wordt de mogelijkheid geboden deze 
wedstrijd ter plekke te bekijken
Tevens willen wij ook nu reeds uw aan-
dacht vestigen op ons jubileumconcert. 
Dit concert wordt gehouden op zater-
dagavond 13 september a.s. op en rond 
de kiosk met medewerking van popkoor 
Koskoier uit Gemert en Manon van Over-
dijk, winnares van de Voice of Laarbeek.

Kom naar het voorlezen 
in Beek en Donk

Voordat de zomervakantie begint wordt 
er nog één keer voorgelezen in de bibli-
otheek in Beek en Donk en wel op don-
derdag 3 juli. 
Waarom voorlezen? Voorlezen is leuk, 
spannend en goed voor de (taal-)-ontwik-
keling van kinderen. Door voor te lezen 
leren kinderen nieuwe woorden en hoe 
een zin is opgebouwd. Daarnaast helpt 
voorlezen bij het leren luisteren en leren 
concentreren. Daarom wordt er regel-
matig in de bibliotheek voorgelezen aan 
kinderen. 
Voor wie? Het voorlezen is bedoeld voor 
kinderen tot 8 jaar. Na het lezen nemen 
we de tijd voor een spelactiviteit, zoals 
zingen of kleuren. Ouders (opa’s, oma’s) 
kunnen ondertussen in alle rust een tijd-
schrift lezen of boeken uitzoeken.
Welkom!Voordat de zomervakantie be-
gint is er nog één voorlees-halfuurtje in 
de bibliotheek: donderdag 3 juli 2014 van 
16.00 tot 16.30 uur. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. 

HAVENCONCERT “OUWE HAP”

Vorig jaar heeft muziekvereniging “De 
Ouwe Hap” voor de eerste keer een con-
cert gegeven bij de passantanhaven in 
Aarle-Rixtel. 

Een groot succes. Veel opvarenden van 
de pleziervaartuigen, maar ook talrijke 
andere toehoorders waren naar het po-
pulaire concert komen luisteren.
Daarom is besloten om ook dit jaar bij 
de passantenhaven weer een concert te 
geven en wel op woensdag 16 juli a.s. . 
Het concert begint om 20.00 uur.
U bent allen weer van harte welkom.

Klokje                                               
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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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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Roefeldag 2014 was 
weer een daverend 

succes!

Op 14 juni waren weer heel veel kinderen 
uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen in 
Aarle-Rixtel onderweg om te snuffelen in 
de grote mensen wereld.  
Wij willen bij deze weer alle bedrijven, ver-
enigingen en particulieren en vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet. Ook de begelei-
ders van de groepjes kinderen bedanken 
wij voor hun medewerking. Door al deze 
betrokkenen is de Roefeldag 2014 weer 
bijzonder geslaagd geweest. 
Wij roepen de begeleiders op om hun 
mooiste foto’s door te sturen naar: 
aarlerixtel@roefeldaglaarbeek.nl 
De leukste foto wordt beloond met een 
leuke prijs!
Een selectie van de foto’s zetten wij op 
onze website. Wil je meer weten over 
Roefelen? Of heb je interesse om als roe-
felplaats mee te doen? Kijk dan op onze 
website voor meer informatie. 
www.aarlerixtel.roefeldaglaarbeek.nl
Natuurlijk hopen wij dat wij weer op ie-
dereen kunnen rekenen volgend jaar op 

Kom dansen
 in de 

Waterpoort!

De laatste dansmiddag voor de vakantie 
staat al weer voor de deur. Op dinsdag 
1 juli aanstaande zal in de ontmoetings-
ruimte van de Waterpoort weer een dans-
middag georganiseerd gaan worden. 
Onder leiding van de ervaren Disk Jockey 
Antoon van Bussel zullen er verschillende 
gezelschapsdansen voorbij gaan komen. 
Te denken valt aan de Wals,    Sirtaki, 
Cumbia, Tango tot aan een Swing. Ie-
dereen is welkom, men heeft geen partner 
nodig. De middagen 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!
Na 1 juli liggen de dansmiddagen in de 
zomerperiode stil. De eerstvolgende na 
de vakantie zal zijn op dinsdag 23 sep-
tember.

de 2e zaterdag van juni. Graag tot dan!
Het Roefelcomité Aarle-Rixtel
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Extra handen nodig 
in Aarle-Rixtel!

Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel 
mensen denken aan een rolstoel en een 
spierziekte. De chronische ziekte, die het 
zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk 
van vooroordelen af.
Tijd voor actie, besluit Saskia Lie Atjam, 
ambassadeur van het Nationaal MS 
Fonds.
Saskia Lie Atjam, 45 jaar, heeft 4 jaar ge-
leden de diagnose MS gekregen, maar 
heeft sinds 2007 al klachten.
Was de diagnose een dieptepunt of 
duidelijkheid?
Het is een duidelijkheid, een verademing. 
Eindelijk heb ik een diagnose, hoe zwaar 
die ook is!
Er is een enorm vooroordeel dat mensen 
met MS in een rolstoel terechtkomen. Ik 
heb mijn omgeving  zelf verteld wat MS is 
zodat mensen niet zelf daarbij een beeld 
gaan vormen.
Staat MS jouw leven in de weg?
MS staat mijn leven niet in de weg, ik denk 
dat je alleen maar zelf je leven in de weg 
kan staan. Het is gewoon hoe je er zelf 
mee omgaat en hoe positief of negatief 
je in het leven staat. Op zekere hoogte 
kan je natuurlijk bepaalde dingen minder 
goed, maar mijn leven gaat gewoon door.
Het lastigste vind ik het inleveren van 
bepaalde dingen die je vroeger deed. Ik 
sportte bijvoorbeeld heel veel, dat gaat 
gewoon niet meer. Je moet niet meer 
teruggrijpen naar het leven wat je hier-
voor had. Zo van: Ja, maar toen kon ik 

dat nog…. Dat vind ik af en toe wel eens 
lastig. Je lichaam dirigeert nu eigenlijk 
een beetje je leven.
Is MS voor iedereen hetzelfde?
MS is niet voor iedereen hetzelfde. Je kan 
100 MS-patiënten hebben en iedereen 
heeft een ander verhaal.
De grootste misvatting?
Ten eerste dat mensen denken dat het 
een spierziekte is en ten tweede dat ie-
dereen met MS in een rolstoel terecht 
komt. Dat is helemaal niet zo. Je kan 100 
worden met MS.
Wat is jouw motto? Het zijn niet de jaren 
in je leven die tellen, maar hoe je het 
leven hebt geleefd in die jaren.
Extra handen gezocht
Afgelopen november werd de MS Col-
lecte met zo’n 13 collectanten in Aar-
le-Rixtel georganiseerd. “Wij zijn dolblij 
met dit aantal collectanten! Maar om bij 
iedere voordeur aan te bellen, zijn er 
zeker nog 10 collectanten nodig”, zegt 
Saskia Lie Atjam. 
Aanmelden als collectant kan bij het Nati-
onaal MS Fonds, 
info@nationaalmsfonds.nl of via 010-
5919839
Voor meer informatie: 
www.nationaalmsfonds.nl. Een donatie, 
klein of groot, is welkom op giro 5057.
De collecteweek is van 17-22 november.

Klokje                                               
Wij van dansstudio BasicFlow te Bakel 
geven een dansworkshop! Gratis dans-
workshop in het parochiehuis (Bakel), op 
woensdag 2 juli: Kleuterdans (gr 1-2) van 
13.30 uur-14.15 uur en Klassiek ballet 
(gr 3-4-5-6) van 14.15 uur-15.15 uur. 
Marie-Louise van Bentlage geeft deze 
workshops en is afgestudeerd aan het 
Conservatorium. Geef je op via de mail 
(info@basicflow.nl) of telefonisch (0492-
384022) en doe mee! Ontdek dans op 
een leuke, leerzame manier! Voor meer 
informatie: www.dansstudiobasicflow.nl
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voor meer informatie, kijk op www.laarbeek.nl

Hoe zijn ontwikkelingen in het bedrijfsleven maar ook de 
verandering van het consumentengedrag van invloed op de 
Laarbeekse winkelstructuur, horeca, dienstverlening en het vrijetijdsbedrijf?

De handel is sterk in beweging. Zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde is 
sprake van sterke veranderingen, nieuwe vormen ontstaan. 
Wanneer is schaalvergroting een bedreiging en hoe wordt concurrentie een kans? 

Wij vragen het aan u, de Laarbeekse retailer. Wij hebben uw inbreng en ideeën 
nodig voor de Laarbeekse Retailnota. Op maandag 7 juli vindt de kick-off plaats 
waar u van harte welkom bent, sterker nog: waar u nodig bent. 
Nadat een expert van In-Retail een blik op de toekomst geeft, gaan we samen in 
discussie wat de Laarbeekse kansen en doelen voor die toekomst zijn.

horeca laarbeek

                KICK-OFF LAARBEEKSE
                     RETAILNOTA  WIE IS 

UW KLANT 
   IN 2020?

MFC DE DREEF, AARLE-RIXTEL
7 JULI 2014, 19.30 UUR

ALLE LAARBEEKSE RETAILERS
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Jaarlijkse collecte 
Gemeenschapsblad

De jaarlijkse collecte ten behoeve van 
het Gemeenschapsblad vindt plaats in de 
week van 30 juni tot en met 4 juli 2014. In 
de bijgesloten enveloppe op 30 juni 2014 
kunt u uw bijdrage doen. De kosten van 
het Gemeenschapsblad nemen jaarlijks 
toe. Bijgaand treft u het financieel over-
zicht aan. Wij zijn trots op onze donateurs 
en adverteerders. We hebben dit jaar met 
een positief saldo van € 31.90 afgesloten. 
Wij zijn zo vrij om een noodzakelijke bij-
drage van € 5,= per gezin te vragen.  Wilt 
u het Gemeenschapsblad blijven ont-
vangen, steun ons dan! Verschillende 
verenigingen hebben al hun jaarlijkse 
bijdrage aan ons overgemaakt. Heel har-
telijk dank daarvoor. Degenen die het 
nog niet gedaan hebben en zij die in de 
collecteweek met vakantie zijn, kunnen 
hun bijdrage storten op bankrekening 
10.14.95.048 van het Gemeenschaps-

blad. Uw bijdrage is een steun in de rug 
van de redactie en haar medewerk(st)ers 
om er weer een jaar tegen aan te gaan. 
Uw financiële steun is onontbeerlijk. Wij 
zijn blij met uw geldelijke ondersteuning.
Namens de redactie, 
Ad Loos, penningmeester. 

Ontvangsten 2013:
Advertenties: 21910.81
BTW: 4591.59
Collecte en giften: 6235.38
Porto: 460,00
Rente: 141.67
Totaal ontvangsten: 33339.45

Uitgaven 2013:
Drukwerk: 7784.55
Papier: 13286.00
Koffie: 654.15
BTW voordruk: 1697.12
Portokosten: 214.98
Secretariaat/apparatuur: 1704.75
Bankkosten: 71.27
Diversen: 2735.17
Bezorgers: 2299.56
Afdracht fiscus: 2860.00
Totaal uitgaven: 33307.55
Positief saldo van 31.90.
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Maatjes gezocht!

Het maatjesproject is een initiatief van 
ViERBINDEN. Een maatje wordt gekop-
peld aan iemand die een maatje zoekt. 
Het is belangrijk dat er sprake is van een 
goede klik. Vervolgens gaan de maatjes 
wekelijks of tweewekelijks samen iets on-
dernemen. 
Een 84-jarige vrouw uit Lieshout zoekt 
een vrouwelijk maatje van 50 jaar of ouder 
om er samen op uit te gaan. Zij zou graag 
samen gaan wandelen (met de rolstoel) 
of een ritje maken met de auto. Het zou 
fijn zijn als het maatje veel van Lieshout 
weet, omdat dit een favoriet gesprekson-
derwerp is!
Een 72-jarige vrouw uit Aarle-Rixtel zoekt 
een vrouwelijk maatje om, liefst in het 
weekend, samen iets te ondernemen. 
Deze mevrouw wil graag fietsen, wan-
delen, naar de stad of naar de bioscoop 
gaan.
Een 67-jarige vrouw uit Aarle-Rixtel zoekt 
een vrouwelijk maatje om gezellig mee te 
kletsen en een praatje te maken.
Een 76-jarige man uit Aarle-Rixtel zoekt 
een mannelijk maatje om mee te kletsen 
en te wandelen. Deze meneer is geÏnte-
resseerd in geschiedenis en politiek.
Een 11-jarige jongen uit Beek en Donk 
zoekt een maatje om structureel leuke 
dingen te doen op woensdagmiddag of 
in het weekend. Hij heeft een brede be-
langstelling, hij zou bijvoorbeeld graag 
een museum of bioscoop bezoeken, een 
cake bakken, spelletjes doen, winkelen, 
knutselen, en nog veel meer! Er wordt 
specifiek gezocht naar een duidelijke, ini-
tiatiefrijke en gezellige vrouw tussen de 
20 en 60 jaar, die structuur en aansturing 
kan bieden.
Wil jij maatje worden, zoek je een maatje 
of heb je vragen over het maatjesproject? 
Neem dan contact op met Xandieme Me-
gens via 0492-782901 of 
maatjesproject@vierbinden.nl.

Dag van de Mantelzorg: 
Allemaal verhalen.

Op maandag 10 november organiseert 
het Steunpunt Mantelzorg van ViER-
BINDEN weer de jaarlijkse Dag van 
de Mantelzorg. Op deze dag wordt de 
mantelzorger eens extra in het zonnetje 
gezet. Het thema dit jaar is “Allemaal ver-
halen”.  ViERBINDEN is benieuwd naar 
uw verhaal! Bent u mantelzorger of is 
een dierbare van u mantelzorger, en wilt 
u uw verhaal delen met andere mantel-
zorgers? Zet dan uw verhaal op papier 
en wees creatief: korte of lange verhalen, 
treurige of grappige verhalen, gedichten: 
alles is welkom! 
U kunt uw verhaal opsturen naar Xan-
dieme Megens via 
mantelzorg@vierbinden.nl. Deze ver-
halen zullen gebruikt worden in een on-
derdeel op de dag van de mantelzorg.

Soms lijken het wel vlootdagen,
door de vele plezierjachten,
in onze Aarlese haven.
Bemanning loopt door ons dorp
of zetelt op een vouwfiets,
hemelsbreed is het maar een steenworp
en bovendien zien ze en kopen ze nog 
eens iets.
Niet alleen de schoonheid van Aarle,
maar helaas ook leegstand,
van karakteristieke panden,
zoals Chalet Lohingrin,
het streekmuseum aan ‘t Heuveltje
en de oude pastorie,
al zie je dat laatste aan d’n buitenkant nie.
Misschien hebben die schippers wel inte-
resse en zien ze het wel zitten,
in de Waterpoort van de Peel,
want ons mooie dorp,
biedt veel meer dan alleen het Croy’s kas-
teel.
RD
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Nieuw bestemmingsplan 
Kom Aarle-Rixtel

De gemeente Laarbeek is bezig om alle 
verouderde bestemmingsplannen voor 
de bebouwde kommen te actualiseren en 
te digitaliseren. De regels voor bouwen 
en gebruik verschillen name-lijk sterk in 
deze plannen. Dit kan leiden tot rechtson-
gelijkheid. Bovendien zijn de verouderde 
plannen niet digitaal te bekijken.
De bestemmingsplannen voor de be-
bouwde kommen van Mariahout, Beek en 
Donk en Lieshout zijn inmiddels klaar. Nu 
is als laatste de bebouwde kom van Aar-
le-Rixtel inclusief plan Strijp aan de beurt. 
Het bedrijventerrein aan de Kanaaldijk 
(Aldi) wordt hierin niet meegenomen.
Uw medewerking is belangrijk
Wij betrekken u graag vroeg bij de tot-
standkoming van dit nieuwe bestem-
mingsplan. Niet alleen om u op tijd te in-
formeren, maar ook om van u de juiste 
informatie te krijgen. Het is belangrijk 
voor de gemeente én voor u als inwoner 
dat de gegevens over het gebruik van de 
grond en opstallen kloppen.
Informatie
Op basis van een inventarisatie is een 
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 
Dit plan bestaat uit een verbeelding, re-
gels, toelichting en bijlagen. Het vooront-
werpplan ligt van maandag 30 juni tot en 
met maandag 28 juli 2014 voor iedereen 
ter inzage in het gemeentehuis van Laar-
beek. Het kan ook digitaal worden ge-
raadpleegd via www.laarbeek.nl > wonen 
en leven > ruimtelijke plannen > Kom Aar-
le-Rixtel.
Een informatiefolder is overigens ook te 
bekijken via www.laarbeek.nl.
Inloopavonden
Heeft u vragen na het bekijken van de 
informatiefolder en / of het voorontwerp-

bestemmingsplan? Dan kunt u terecht 
tijdens de speciale inloopavonden op 
woensdag 2 juli 2014 en donderdag 10 juli 
2014 (beide avonden van 18.00 tot 20.00 
uur) in het gemeentehuis Laarbeek. Om 
wachttijden tijdens deze inloopavonden 
te voorkomen, vragen wij u om vooraf een 
afspraak te maken. Dit kunt u doen via te-
lefoonnummer 0492 469 877 of 469 880.
Reacties Inwoners en andere belang-
hebbenden kunnen schriftelijk of mon-
deling reageren op het voorontwerpbe-
stemmingsplan. Schriftelijke reacties (per 
brief of via een reactieformulier) kunt u 
insturen van 30 juni 2014 tot 28 juli 2014; 
mondelinge reacties kunnen tijdens de in-
loopavonden gegeven worden.
Een reactieformulier is verkrijgbaar via 
de gemeentelijke website, bij de infobalie 
van het gemeentehuis en tijdens de in-
loopavonden.

Laarbeek helpt de Bilt

AARLE-RIXTEL - In Aarle-Rixtel staat 
het multifunctioneel centrum De Dreef. 
In Maartensdijk (gemeente De Bilt) staat 
de multifunctionele accommodatie De 
Vierstee. Dit gebouw dateert uit 1978 en 
is aan renovatie toe. De gemeente Laar-
beek heeft enkele jaren geleden MFC De 
Dreef in Aarle-Rixtel gerenoveerd. Za-
terdag 14 juni bezocht een delegatie van 
raadsleden, inwoners en bestuursleden 
van diverse verenigingen uit Maartensdijk 
De Dreef om met eigen ogen te zien wat 
er van de renovatie is geworden. Na een 
ontvangst door wethouder Greet Buter, 
kregen de bezoekers een rondleiding met 
uitgebreide toelichting door beheerder 
Hans Gerrits van De Dreef.
Na afloop waren de mensen uit Maar-
tensdijk onder de indruk van de aanpak 
en uitvoering van de renovatie van De 
Dreef. Geïnspireerd door wat hen verteld 
was en wat ze gezien hadden, keerden 
ze voldaan huiswaarts.
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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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TOUR DE FRANCE SPEL 
T.S.C. AAN DE WIELEN 2014

Op zaterdag 5 juli start in het Engelse Leeds de Tour de France 2014 en hoewel het 
W.K.-voetbal dan nog volop aan de gang is, organiseren wij toch weer een Tourspel 
waaraan iedereen mag deelnemen. Totaal zijn er 21 etappes, maar vanwege het 
inleveren en het verwerken van formulieren en e-mails telt de eerste etappe in onze 
poule niet mee.
TOELICHTING DEELNAMEFORMULIER ADW 2014.                                                                                               Op 
het deelnameformulier vult u de namen in van 15 renners+3 reserve renners, als het 
kan met daarbij de rugnummers. De reserve renners worden alleen in je ploeg opge-
nomen wanneer een andere renner niet aan de tour deelneemt of in de eerste etappe 
uitvalt. De reserve renner vervangt dus geen renner die uitvalt na de eerste etappe. 
Met de 15 renners op het deelnameformulier speel je het hele Tour de France-spel. 
Daarnaast moet je de winnaar van de Tour, het puntenklassement en het bergklas-
sement invullen.De puntentelling is als volgt: per etappe worden punten toegekend 
aan de eerste tien van de daguitslag. Staat de nummer een op jouw lijst 10 punten, 
nummer twee 9 punten, nummer drie 8 punten enz. Bij alle tien goed kun je maximaal 
55 punten per dag verdienen. Voor het eindklassement geldt de volgende puntentel-
ling: komt een van je 15 renners voor bij de eerste tien van het eindklassement krijg 
je 25 punten extra. Hier kun je dus maximaal 250 punten scoren. Voor het goed voor-
spellen van de tourwinnaar ontvang je 50 punten extra en voor het voorspellen van 
de winnaar van het puntenklassement en het bergklassement ontvang je nog eens 30 
extra punten per goede voorspelling.
HOE DOE JE MEE?
Vul het formulier in en wij zouden het liefst hebben (i.v.m. verwerking) dat u dat voor 
zondagmorgen 6 juli om 10.00 uur inlevert. De uiterste termijn is 12.00 uur. De etappe 
van zaterdag telt dus niet!! Doe het formulier met het inschrijfgeld in een enveloppe 
als u niet per mail aanlevert!! Extra formulieren kunt u aanvragen bij onderstaande 
personen of vinden onder www.aandewielen.nl en dan aanklikken Tourspel. Mensen 
uit Aarle-Rixtel die willen dat het formulier opgehaald wordt, kunnen bellen naar on-
derstaande adressen.
DEELNAME kost slechts EUR 5,00 per ingeleverd formulier.
DE DAGPRIJS bedraagt  EUR 5,00 en bij gelijk eindigen wordt er geloot.
10% van het aantal deelnemers komt in aanmerking voor de eindprijzen. WIJ 
STELLEN EEN EXTRA PRIJS VAN € 50,00 (incl. de pot van vorig jaar) BESCHIK-
BAAR VOOR DEGENE DIE GEEN ENKEL PUNT HAALT.  De renners moeten uiter-
aard op 5 juli wel zijn gestart. Slagen meerder personen erin om 0 punten te halen 
dat wordt er gedeeld.
Degenen die hun formulier per telefoon of per mail doorgeven kunnen het inschrijf-
geld overboeken op de rekening van Aan de Wielen NL80RABO 0101401833. Als uw 
inschrijfgeld op 13-7 nog niet binnen is, dan wordt u uit het klassement verwijderd en 
vervallen eventueel gewonnen prijzen.
Gewonnen prijzen worden z.s.m. na het einde van de Tour op uw rekening overge-
maakt, dus vergeet niet uw bank- of girorekening te vermelden.
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 Tel:   0492381038 
 Lieshoutseweg 31
  Aarle -Rixtel 

www.henryengels.nl
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WAAR KAN IK INLEVEREN?

Per mail naar rinidaniels@onsbrabantnet.nl of telefonisch of schriftelijk naar Rini Da-
niëls, Terlingenplein 16, Aarle-Rixtel tel. 0492-382340 en/of Ton Schepers, Broeke-
lingstraat 22, Aarle-Rixtel tel. 0492-382388.
De actuele klassementen hangen dagelijks bij Rijwielhandel Verbakel in Aarle-Rixtel 
en zijn te bekijken op www.aandewielen.nl. Ook publiceert Omroep Kontakt Laarbeek 
dagelijks te uitslagen bij de sportactualiteiten en is er regelmatig op de vroege avond 
een live/uitzending.

DEELNEMERSLIJST VAN:
NAAM .........................................................................
ADRES..................................................................
TELEFOON...........................................
BANK OF GIROREK:..............................................

RENNERS+rugnummers (indien bekend)

1....................................................9............................................                              

2...................................................10...........................................                               

3...................................................11...........................................                                

4...................................................12...........................................                                

5...................................................13...........................................

6...................................................14...........................................                    

7...................................................15............................................

8..................................................                        

Reserves. 1...................................2.............................................
                     
                      3...................................

Tourwinnaar:....................................

Puntenklassement..........................................

Bergklassement..................................
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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

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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25 jaar  Logopedie

Het is nu al 25 jaar geleden dat ik afstu-
deerde als logopedist. Ik ben in 1989 be-
gonnen met mijn eigen praktijk logopedie 
in mijn ouderlijk huis in de Termeerstraat  
te Aarle-Rixtel. Heel veel kinderen  en 
volwassenen zijn hier de drempel over 
geweest. Een mooi moment was 28 de-
cember 1990, mijn trouwdag, waarop 
vele cliënten  van mij naar de Mariakapel 
kwamen om mij te feliciteren! Ik vond dat 
geweldig.
In 2001 moest ik mijn praktijk gaan ver-
huizen naar een andere bestemming. De 
Dorpsstraat bleek de beste locatie. Ook 
daar zijn vele mensen geweest voor logo-
pedische hulp. In 2006 werd ik gevraagd 
of ik met mijn praktijk in het gebouw van 
Kemps en Rijf Fysiotherapie en training 
wilde komen zitten. Robin en Theo wilden 
graag meerdere disciplines onder een 
dak zodat we konden samenwerken en 
de cliënten paramedische zorg konden 
aanbieden. Dit was voor mij een prachtig 
aanbod dat ik niet af kon slaan. Inmid-
dels ben ik daar nu al 8 jaar gevestigd en 
het centrum is uitgebreid tot 7 disciplines 
onder een dak! Ik werk daar iedere dag 
met veel plezier. 
Het vak logopedie blijft leuk en ik vind het 
prettig om stagiaires te begeleiden en hen 
kennis te laten maken met het werken in 
een vrije vestiging. Zij leren van mij maar 
ook ik weer van hen. In de afgelopen 25 
jaar zijn er een paar veranderingen ge-
weest binnen logopedieland: al vrij snel 
na mijn vestiging stopte het behandelen 
van kinderen op school door de GGD log-
opedist. Er werd alleen nog maar door 
hen gescreend in groep 2. Ruim twee jaar 
geleden kwam daar ook een einde aan. 
GGD screende helemaal niet meer op de 
basisscholen. De logopedisten kwaliteits-
kring Helmond e.o., waar ik bij hoor, heeft  
screeningsformulieren ontwikkeld voor 

consultatiebureau-artsen, peuterspeel-
zaal, basisschool, tandarts/orthodontist 
en huisartsen. Op deze manier hopen 
wij toch dat er op tijd gesignaleerd wordt! 
Verder zit logopedie tot op heden nog 
steeds in de basisverzekering!
Bij mij in de praktijk kunt u ook terecht op 
het gratis inloopspreekuur voor vragen en/
of adviezen. Op dinsdag tussen 13.30 uur 
en 14.00 uur en op vrijdag tussen 17.00 
uur en 17.30 uur. In de aankomende zo-
mervakantie periode komt het spreekuur 
te vervallen!
Ik vind het heerlijk om mensen te mogen  
helpen en ik hoop dit nog lang te kunnen   
doen.
Als dank voor het in mij gestelde ver-
trouwen wil ik, aan ieder die zich be-
trokken voelt,  graag een hapje en een 
drankje aanbieden op zondag 07 sep-
tember   tussen 15.30 uur en 17.00 uur 
in het Paramedisch Centrum Laarbeek , 
Molenstraat 9 a/b!
Bibi van der Heijden, logopedist
Paramedisch Centrum Laarbeek
Molenstraat 9 b 5735BJ Aarle-Rixtel
0492-381524

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 0492-461889 – www.
restauranthetveerhuis.nl

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

na overlijden 
partner.

Stichting Rouwbegeleiding Helmond e.o. 
“Omzien naar elkaar” start, bij voldoende 
aanmeldingen, in de derde week van sep-
tember 2014, met een nieuwe ontmoe-
tingsgroep voor nabestaanden die hun 
partner een half jaar of langer geleden 
verloren hebben.
Lotgenoten kunnen elkaar in deze groep 
tot steun zijn bij het verwerken van hun 
verlies en bij het zetten van de eerste 
stappen naar een ander leven.
Een groep van maximaal acht deelne-
mers/sters, komt acht keer bij elkaar op 
dinsdag-middag van 14.30 u tot 16.30 uur 
in het Gezondheidscentrum Leonardus, 

Wethouder Ebbenlaan 131 in Helmond.
Aanmelding voor september 2014, dit in 
verband met het intake-gesprek, (kennis-
maken) voor aanvang van de start van 
de groep. De begeleiders hebben een 
opleiding gevolgd bij Landelijk Steunpunt 
Rouw (LSR). De ontmoetingsgroepen zijn 
een initiatief van de gezamenlijke kerken 
in Helmond, maar staan open voor ie-
dereen, kerkelijk of niet kerkelijk, uit Hel-
mond en omgeving.
Voor meer informatie en/of aanmelding: 
Mieke Diepstraten 0492-551940
www.rouwbegeleidinghelmond.nl; 
info@rouwbegeleidinghelmond.nl

Klokje                                               
Te koop: 3 jonge kittens. Tel: 
06.22.84.92.57
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Adopteer een noot
voor onze notenboom

Geef alle kinderen de kans om muziek te maken.
Ook ná het schooljaar 2014 - 2015.

Het eerste schooljaar van Muziek=COOL is op 22 juni 
afgesloten tijdens de MegaMuziekManifestatie, met 
meer dan 100 musicerende kinderen op 1 podium. 
Ook komend schooljaar draait dit project waarbij 
kinderen GRATIS muzieklessen krijgen dankzij 
subsidie van o.a. het Oranje Fonds.  De Goede 
Hoop wil ook ná het schooljaar ‘14-’15 doorgaan 
met Muziek=COOL. Hoewel het hele project 
grotendeels op vrijwilligers draait hebben we 
daarvoor toch extra geld nodig.

Wilt u als sponsor of (groot)ouder een 
bijdrage leveren aan Muziek=COOL, dan 
kunt u een noot adopteren voor onze 
notenboom. Voor €25,-, €50,- of €100,- 
kunt u, eventueel samen met uw 
(klein)kind, een noot in de boom hangen, 
voorzien van een mooi labeltje met 
uw (bedrijfs)naam. Deze boom geven
we een prominente plek bij elk van 
onze komende concerten. Op 8 juli 
staat ie bij het buitenconcert van 
De Goede Hoop vanaf 19.30 uur 
op het terras bij De Vrienden.

Wij hopen van harte dat u ons wilt 
helpen om de boom snel vol te 
hangen. Want: hoe voller de boom, 
hoe langer we door kunnen gaan met 
Muziek=COOL en hoe meer kinderen er 
kennis kunnen maken met muziek!

Meer informatie? Stuur een bericht naar 

Muziek=COOL is een project van 
Harmonie De Goede Hoop Aarle-Rixtel

U kunt ons steunen

info@muziekiscool.nl =
mUzieK

cOOL
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Handboogschutterij de Eendracht was 
afgelopen donderdagavond 19 juni met 
een 6-tal schutters in Milheeze voor het 
verschieten van de wedstrijd van het toer-
nooi bij HBV St. Willibrordus 
Het 6-tal van De Eendracht gaf vooraf 
aan 1160 punten te gaan verschieten. Het 
werden er 1103, dus een negatief resul-
taat van -57 punten. Aan het einde van 
het toernooi zal blijken wat dit waard is 
geweest.
Resultaten schutters de Eendracht:
 1. Walter Jansen  224
 2. Toon van Hoof  223
 3. Erwin Wijnhoven  207
 4. Arno Donkers  167
 5. Martien v/d Graef  154
 6. Michiel Verbakel  128

Voor de 7e wedstrijd van het van Ganzen-
winkel toernooi van Handboogschutterij 
de Eendracht, was Handboogvereniging 
Strijd in Vrede uit Beek en Donk de te-
genstander. 
Zij waren op zaterdag 21 juni j.l. met 11 
schutters aanwezig voor het verschieten 
van deze wedstrijd. Vooraf gaf Strijd in 
Vrede aan dat zij op 2487 punten zouden 
gaan schieten. Het werden er 2504 dus 
een mooi positief resultaat van +17 
punten. 
Hoogste schutter van avond werd Theo de 
Jong van Strijd in Vrede met 243 punten. 
Hoogste schutter van de Eendracht werd 
Frank Schepers met 223 punten.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Frank Schepers  223
2. Toon van Hoof  220
3. Erwin Wijhoven  220
4. Justin van Dijk  210
5. Martien van de Graef  183
6. Arno Donkers   164

HBS de Eendracht neemt op donderdag 
26 juni a.s. deel aan het toernooi van 
HBV   DHSZOD uit Asten-Heusden, aan-
vang 20.00 uur. 

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  laatste avond voor de 
vakantieperiode zal plaatsvinden op 
dinsdag 8 juli a.s. 
Na de vakantieperiode starten wij weer 
op 2 september.
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 3 juli 15.00 uur. 
U kunt dit doen via het secretariaat van 
ViERBINDEN 0492-328800 of via een 
e-mail naar stichting@vierbinden.nl 
Voor 8 juli a.s. staat het barbecue-menu 
op het programma:

Gemarineerde kipfilet met ontbijtspek
Speklap

gemarineerde biefstuk
Aardappelsalade met ei

Gemengde rauwkostsalade
Verse fruitsalade

Diverse sausjes en stokbrood met krui-
denboter

Verse aardbeien en slagroom

Voor ons driegangenmenu 
betaalt u € 13,50
Graag tot ziens op 8 juli a.s.

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU 
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl

Klokje                                               
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11 juni Terug uit de missie
Na een verblijf van negen jaar te Medan 
in Indonesië arriveerde in Aarle-Rixtel 
woensdag middag pater T. van den 
Heuvel voor een welverdiende vakantie. 
De buurtschap “Bosscheweg” had bij zijn 
thuiskomst gezorgd voor een passende 
versiering van de ouderlijke woning. De 
hele buurtschap had de vlag uit gestoken. 
Tal van vrienden en bekenden toonden 
nog dezelfde avond hun belangstelling. 
Het bestuur van de buurtschap “Bos-
scheweg” bood een kleine attentie aan.

13 juni Oud ijzer actie
Vandaag, zaterdag in de voormiddag, 
trekken diverse leden van harmonie “De 
Goede Hoop” door Aarle-Rixtel, ditmaal 
niet in uniform en met instrumenten voor 
een muzikale wandeling, doch vergezeld 
van paard en wagen. Huis aan huis zal 
worden aangeklopt of er iets op te ruimen 
is, zoals oud ijzer, lood, koper, oude for-
nuizen, afgedankte kachels en haarden 
etc.  De harmonie, die altijd voor de ge-
meenschap klaarstaat, hoopt thans van 
ganser harte dat de Aarle-Rixtelse be-
volking de groot opgezette oud ijzer actie 
volledig doet slagen.

13 juni  Geslaagd
De heer F. Smulders uit Aarle-Rixtel 
slaagde op 10 juni in het Jacob Roelands-
college te Boxtel voor het eindexamen 
Gymnasium A.

15 juni  Unieke gebeurtenis bracht heel 
de parochie op de been
Onvergetelijke dag voor drie Aarle-Rix-
telse neomisten Zondag hebben drie Aar-
le-Rixtelse jonge priesters de beloning 
gevierd van hun gezamenlijke studie, 12 
jaar lang, toen ze samen hun eerste H. 
Mis opdroegen in de parochiekerk van 
Onze Lieve Vrouw Presentatie. Het moet 

een onvergetelijke dag geweest zijn voor 
Ton Verschuren, Pieter Jeurgens en Wim 
Senders. Hun ouders, broers en zusters 
en overige familieleden, pastoor F. van 
den Berk en de hele parochie gemeen-
schap, allen hebben ze intens meegeleefd 
met dit unieke gebeuren. De belangstel-
ling was niet minder dan overweldigend, 
zowel ’s morgens bij het afhalen van 
de drie neomisten, bij de misviering, de 
aubade en de recepties na afloop bij elk 
van de drie neomisten.

16 juni  Geslaagd
Maandag slaagde te Eindhoven voor het 
diploma van onderwijzer de heer F. van 
Griensven uit Aarle-Rixtel

23 juni  Vredesklok op weg naar Brussel 
De klokkengieterij van Aarle-Rixtel heeft 
gisteren de grootste klok van de Benelux, 
de “Vredesklok” op transport naar Brussel 
gesteld. Het gevaarte zal opgehangen 
worden in de basiliek op de Koekelberg 
in Brussel. Kardinaal Suenens zal de klok 
vrijdag wijden in aanwezigheid van het 
Belgisch koningspaar. In Arendonk, het 
plaatsje aan de Nederland – Belgische 
grens, waar de “Bourdon de la Paix” op 
Belgisch grondgebied, stond een depu-
tatie van Belgische oorlogsslachtoffers 
gereed om de klok naar Brussel te bege-
leiden.

24 juni  Visclub “Het Dobbertje”
Visclub “Het Dobbertje” te Aarle-Rixtel 
organiseerde om de koningstitel haar 
eerste viswedstrijd. Ondanks de minder 
gunstige weersomstandigheden, was de 
opkomst der deelnemers niet slecht. Wel 
was de vangst zeer slecht. Er werd één 
visje van 15 centimeter op het droge ge-
legd door de heer T. Verberne, die door 
deze “prestatie” de leiding heeft. De 
tweede en tevens laatste wedstrijd, die 
de beslissing moet brengen, vindt plaats 
op zondag 12 juli.
HELMONDS DAGBLAD juni 1964
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