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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 
NL37RABO01014.95.048

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:  1-9  /  15-9  /  29-9  /  13-10  /  27-10  /  10-11  /  24-11  /  8-12  /  22-12   / 12-1-15 

14 juli 2014
NR  13

Oplage    2500
Jaargang     44

www.gemeenschapsblad.nl



4

MELL …… de scootmobiel specialst  !!!!!!
Wij leveren :
 * scootmobielen   ( nieuw en gebruikt )
 * rolstoelen
 * rollators
 * diverse andere mobiliteitsproducten.
Voor een goed , en eerlijk advies kunt U bij ons een afspraak maken
Ook komen wij .. gratis .. bij U aan huis voor een demonstratie.
!!!!!! Bel MELL voor een afspraak in de winkel, of voor een demonstratie !!!!!!!!
Mob: 0613188117
Helaas zijn wij niet altijd in onze winkel aanwezig , excuses daarvoor, dus graag 
een afspraak maken. 
 *Dat kan elke werkdag tussen 09.30 uur tot 15.30 uur.
 *Indien noodzakelijk ook elke avond na 19.30 uur en zaterdag van  
 09.30 uur tot 12.00 uur.
Ons bezoekadres . MELL scootmobiel specialist … Torenakkerweg 8a Aarle Rixtel.



5

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, di en 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

Voorganger: Pastoor Verbraeken
Zondag  20 juli –  16de Zondag door het jaar
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – samenzang
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 23 juli 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
 
Week van zondag 27 juli t/m vrijdag 1 augustus

Voorganger Pater Wester
Zondag  27 juli  - 17de Zondag door het jaar
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
 Jan van den Bogaard
 Noud en Mio Raijmakers
 Kevin van de Ven
 Miet van Boxmeer – van Duijnhoven   (verj.)
 Martien van der Linden
 Overleden familie Verbakel – v. d. Zanden
 Martien en Mia Althuizen – Nabuurs   (verj.)
 Ben Loomans en overleden ouders de Jong – van Leuken
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 30 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 3 augustus t/m vrijdag 8 augustus 

Voorganger pastor Hasselman  
Zondag  3 augustus – 18de  Zondag door het jaar
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
 Hanneke van Berlo     (fund.)
 Overleden ouders Timmers - Bunthof
 Sien Nooijen      (fund.)
 Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
 Mien Verhoeven     (par.)
 Jan van der Sanden     (trouwdag)
 Pieter Wijnker 
 Leen van Oort-Huibers    (Hakendover)
 Bijzondere intentie
 Tot welzijn van de parochie 
Woensdag 6 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 20 juli t/m vrijdag 25 juli
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Week van zondag 10 augustus t/m vrijdag 15 augustus

Voorganger Pastoor Verbraeken
Zondag 10 augustus– 19e Zondag door het jaar  
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
 Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfdag vader)
   Toon Geerts      (1e sterfdag/par.)
 Martien van der Linden
 Nico Schooneveld
 Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel 
        (verj. vader)
 Voor vervolgde christenen in Centraal Afrika
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 13 augustus 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 17 augustus t/m vrijdag 22 augustus

Voorganger Pater Wester
Zondag 17 augustus –  20ste Zondag door het jaar 
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – samenzang
 Overleden ouders van der Most – de Groot
 Harrie van Boxmeer     (j. get.)  
 Tot welzijn van de parochie
13.00 uur Kapel- Doopviering
 Tim en Lars Rovers
 Dijkmanstraat 2, Aarle-Rixtel.  
Woensdag 20 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 22 augustus
14.00 uur  Kapel - Huwelijk
 Franca van den Tillaart en Leon Verbakel, Kasteelweg 3A.

Week van zondag 24 augustus t/m vrijdag 29 augustus

Voorganger Pastor Hasselman    
Zondag 24 augustus– 21e Zondag door het jaar 
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Cantorij
 Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
 Martien Verbeeten     (verj.) 
 Overleden ouders Vlamings – Klomp   (sterfdag)
 Martien van der Linden
 Jan Romme
 Ton Verbakel     (par.)
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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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Maandag 25 augustus - Kermis
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering  m.m.v. het Onze Lieve Vrouwe Gilde
 Voor de overleden Gildebroeders en zusters van het
 Onze Lieve Vrouwe Gilde
Dinsdag 26 augustus - Kermis
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering  m.m.v. het Gilde St. Margaretha
 Overleden begunstigers van Gilde St. Margaretha
Woensdag 27 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed 

Week van zondag 31 augustus t/m vrijdag 5 september 

Voorganger Pastoor Verbraeken
Zondag  31  augustus  –  22ste Zondag door het jaar 
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Dames-en Herenkoor
 Dien Pennings – van der Cruijs  (par.)
 Overleden ouders Loomans – Noijen
 Hennie Derks – Verschure en overleden ouders Verschure - Cornelissen
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 3 september
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
 
ATTENTIE
Gedurende de periode van  vrijdag 25  juli t/m vrijdag 15 augustus zal het secretariaat  
van de parochie gesloten zijn. 
Vanaf dinsdag 19 augustus  kunt u zoals gewoonlijk op dinsdag, donderdag en vrijdag 
bij ons terecht met al uw vragen (zie mededelingen die hieronder vermeld worden).
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe. 

Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste Parochianen die niet meer mobiel zijn. 
Ook u hoort erbij!
We kunnen als u dat wenst, elke veertien dagen na de H. Mis de H. Communie bij u 
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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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thuis te brengen. Vanaf 10.30 uur kunt u ons dan bij u thuis verwachten.
U kunt zich telefonisch aanmelden op tel. Nr. 381215 of via een briefje in de brie-
venbus van de pastorie aan de Heindertweg 1. Het kan ook via de mail 
olvpres1@onsmail.nl of  bellen naar Tosca Ruiters tel. 382531.
Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze dienst te bewijzen.
Samen vormen we de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Communie groep.

Bedevaart Kevelaer
Op dinsdag 30 september a.s.  vertrekt de jaarlijkse Laarbeekse bedevaart weer naar 
Kevelaer. Dit keer onder leiding van pastoor Verbraeken. We vertrekken om 09.00 uur. 
In Kevelaer zullen we zoals gebruikelijk de H. Mis vieren en een maaltijd gebruiken. 
Ook de kruisweg en een kort lof staan op het programma. Om 17.00 uur vetrekken we 
weer naar huis, zodat we om 18.00 uur weer thuis zullen zijn. Voor de kosten hoeft 
u het niet te laten, die bedragen € 35,00. Uit het verleden blijkt deze bedevaart naar 
Kevelaer en mooie maar ook heel gezellige dag te zijn. Dus iedereen die graag mee 
wil kan zich vanaf nu opgeven bij het parochiecentrum in Beek en Donk, Kerkstraat 3 
tel. 0492-461216. Graag betaling bij opgave

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, zaterdagen en 
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het 
Duits. 
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com
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Expositie in bibliotheek 
Aarle-Rixtel

In de Aarle-Rixtelse bibliotheek De Leze-
naar is momenteel een nieuwe expositie 
te zien en wel van een mooie verzameling 
muziekinstrumenten.
Eigenaresse hiervan is Jose Vereijken uit 
Beek en Donk die al ruim twintig jaar met 
deze verzameling bezig is.
Te zien zijn o.a. een Saxaflute uit Zuid Eu-
ropa, een Balaika uit Minsk, een Xylofoon 
uit Bali, een slangenbezweerdersfluit uit 
Tiktiri en nog veel meer.
Ook vroegere plaatselijke dingen zoals 
kleppers accordeon en mondharmonica 
zijn er te zien.
De expositie is tijdens de openingstijden 
van de bibliotheek van de bibliotheek te 
zien tot half augustus.

Bibliotheek De Lage Beemden 
zoekt opruimhulpen

Het opruimen van de vele teruggebrachte 
materialen gebeurt bij Bibliotheek De 
Lage Beemden door opruimhulpen; 
scholieren die er een leuke bijbaan aan 
hebben. 

Voor de vestigingen in Boekel, Gemert, 
Bakel en Aarle Rixtel is Bibliotheek De 
Lage Beemden momenteel op zoek naar 
nieuwe opruimhulpen. 
Ben je 16 of 17 jaar en is je opleiding mi-
nimaal VMBO-t? Dan kun je per mail je 
sollicitatie sturen naar Ingrid Weusten (in-
gridweusten@bibliotheekdlb.nl). 
Vermeld in je mail waarom je graag bij Bi-
bliotheek De Lage Beemden wilt werken, 
op welke tijden je beschikbaar bent en 
voor welke locatie je in aanmerking wilt 
komen. Als bijlage bij de mail ontvangt de 
bibliotheek graag je CV.

Bereikbaarheid ViERBINDEN 
tijdens vakantie. 

In verband met de wisselend geplande 
vakanties van de medewerkers van ViER-
BINDEN zijn wij in de periode van 12 juli 
t/m 25 augustus beperkt bereikbaar. Tele-
fonisch zijn we bereikbaar tijdens de ge-
bruikelijke werktijden. Buiten deze tijden 
kunt u altijd een bericht achterlaten op het 
antwoordapparaat. Dit zal regelmatig af-
geluisterd worden. 
De Vrijwillige Hulpdienst is bereikbaar op 
maandag-woensdag en vrijdag van 9.00 
- 10.30uur op telefoonnummer 0492-
464289. 
Alleen op woensdag 16 juli houden zij 
geen spreekuur en zijn dan niet bereik-
baar.  
Het bestuur, personeel en vrijwilligers van 
ViERBINDEN wenst iedereen een pret-
tige vakantie. 

4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl

Klokje                                               
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Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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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.
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.

Via deze weg wil Harmonie de Goede 

Verhuis bericht Studio Purana

Na twee mooie jaren in Aarle-Rixtel ver-
huisd Studio Purana met het adem the-
rapie.
Wie alsnog graag wil weten wat we de 
afgelopen periode op de Havenweg en 
Dorpstraat hebben gedaan kan zich aan-
melden voor de informatie avond van 
Ademtherapie Eindhoven op dinsdag 19 
en woensdag 20 augustus. Wat je kunt 
bereiken en positief kunt verbeteren met 
adem bevrijdings werk, mindfulness en 
Healing Breath ademsessies wordt vanaf 
20.30 uur in het St.BAZ gebouw, bij Ate-
lier Kunstzinnig in de Galileistraat 2  in 
Eindhoven vertelt. Meld je aan via 
info@studiopurana.nl of bel met Erik van 
Tilburg 06 542 801 64

Hoop kenbaar maken dat zij van Kook-
studio Culinair Centrum een elektrische 
piano geschonken heeft gekregen. 
Kookstudio Culinair Centrum, Hartelijk 
Dank voor dit mooie gebaar.

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD
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Seniorenmiddag in theater met 
Carlos Donkers en Laarbeekse 

prominenten!!

Op woensdag 20 augustus vanaf 13.30 
uur zal er in het Openluchttheater van 
Mariahout een speciale “seniorenmiddag” 
plaatsvinden. Deze middag met de titel 
“Ten Blakke” zal geopend worden door 
het Seniorenorkest en daarna zullen 
Carlos Donkers en Henrie Bouwmans 
gasten ontvangen uit Laarbeek. Op het 
podium van het theater staat een grote 
“Brabantse” tafel waar pater Wester en 
broeder Frits, burgemeester Ubachs en 
de ouders van Guus Meeuwis de gasten 
zullen zijn. De gesprekken die gevoerd 
worden, zullen worden  afgewisseld met 
optredens van Carlos Donkers uit Lies-
hout
Deze middag wordt georganiseerd door 
de KBO’s van Laarbeek als afsluiting van 
de Zomeractiviteiten 2014 en er wordt 
een entree gevraagd van € 5,00 per per-
soon. U ontvangt een gratis consumptie.
Bij slecht weer vindt de middag in het 
Buurthuis plaats.

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek 
is voor Woonvoorziening de Bleek op 
zoek naar gastvrouwen.
Graag willen wij een aantal gastvrouwen 
voor onze woonlocatie die het leuk vinden 
om met cliënten een spelletje te doen, 
een praatje te maken of gewoon gezellig 
een kopje koffie te drinken. Wij vinden het 
prettig als dit 1x per week zou kunnen 
plaatsvinden op een vaste avond, uiter-
aard in overleg. Het is ook mogelijk om 
dit met meerdere personen op te pakken, 
zodat je niet elke week aan de beurt bent. 

Dus misschien iets voor een vriendinnen-
clubje?

Meer informatie:
Voor meer informatie over vrijwilligers-
vacatures kunt u contact opnemen met 
Suzan de Koning van ViERBINDEN Vrij-
willigerswerk Laarbeek, Otterweg 27, 
5741 BC Beek en Donk. Tel. 0492-328 
807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   
De vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.vierbinden.nl of te vinden 
in de vacaturemappen van de dorpsser-
vicepunten.

SENIORENVERENIGING KBO 
AARLE-RIXTEL

Vanwege het niet tijdig verschijnen van de 
seniorenwijzer,
geven wij u op deze wijze kennis van de
2e Dagfietstocht op 12 augustus a.s.

Aanmelden en informatie:
Jan Janssen
Goossensstraat 20
0492-381775

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

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
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Kapsalon Tess

Kapsalon Tess, nieuw op de Kouwenberg.
Al enige tijd stond één van ruimte van de 
verbouwde winkelruimte van Martien Heijl 
leeg. Tessa van Brug had haar oog laten 
vallen op deze ruimte. Vanaf oktober 
2013 bezig om zelf een kapsalon op te 
starten. Maar voor jonge ondernemers is 
het niet gemakkelijk. Ze had werk bij een 
kapsalon in Nuenen. Dan is stoppen en 
voor je zelf te beginnen, toch een moeilijke 
keuze. Haar opleiding heeft ze gedaan bij 
een particulier opleidingsinstituut in Eind-
hoven. Stage gelopen bij o.a. kapsalon 
Astrid. Maar alles kwam plotseling in een 
stroomversnelling. De gesprekken met de 
makelaar en de inrichting van de ruimte is 
in twee maanden gerealiseerd. En deze 
is heel mooi geworden. De ruimte die 
zij huurt moest nog helemaal afgewerkt 

worden. Dus de wanden, het plafond, 
de vloer en de inrichting. Maar ook alle 
kapsalon artikelen, de stoel om de haren 
te wassen, stoel om te knippen. Een 
mooie tafel met stoelen waar de klanten 
even kunnen zitten tussen de bedrijven 
door. Deze zijn door houthandel “van 
Hout” gemaakt.  Reportad gaf Tessa een 
compliment voor de smaakvolle inrich-
ting. Maar een ding viel mij op, dat zijn de 
prijzen van knippen, wassen en kleuren. 
Deze zijn aan de lage kant, echt niet duur. 
Wassen, knippen en drogen: € 19.95. 
Knippen en drogen: € 15,00. Woens-
dagmiddag kinderen tot 13 jaar: € 12,50. 
Donderdagavond heren knippen: € 12.50.                 
Tessa heeft graag dat je een afspraak 
maakt 0492-386368, dan hoef je niet 
te wachten. Maar als je binnen loopt op 
Kouwenberg 1A en er is plaats, dan kan 
dat natuurlijk ook. Het kan je wel meer tijd 
kosten. Tessa knipt zowel heren, dames 
en kinderen. Op woensdagmiddag zijn 
vooral de kinderen welkom. De openings-
tijden zijn erg fijn voor veel mensen. Op 
dins- en donderdag van 11.00 tot 20.00 
uur. Woens- en vrijdag van 9.00 tot 18.00 
uur. Zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur. 
Maandags is zij gesloten. Reportad is 
onder de indruk van hetgeen Tessa reeds 
heeft bereikt. Ook nu weer een jeugdige 
die het aandurft om te starten. Tessa veel 
succes met je kapsalon. Bij jou smaakte 
de espresso heerlijk. 
Reportad.

Prettige 

vakantie
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De ruit, episode 523. Van Heugten stuurde 
ons in juni een geweldige reclamefolder 
met alle voordelen van de Ruit. Voor de na-
delen was er vermoedelijk geen plaats en 
dat kwam van Heugten goed uit. De folder 
veroorzaakte een geweldige commotie 
en de nodige ingezonden stukken in de 
krant. Er werd zelfs gesproken van weg-
gegooid belastinggeld, zo’n gelikte folder 
door de hele regio. Het ED deed er nog 
een schepje bovenop in een redactioneel 
commentaar, dat was niet positief. Oef, 
het valt niet mee, provinciebestuurder te 
zijn in Brabant. Wat een ongelovig volk en 
wat een dwarsliggers. Vroeger waren de 
mensen veel volgzamer en ook gewend 
om alles voor zoete koek te slikken. Die 
tijden zijn gelukkig al lang voorbij. Onze 
weg is voor sommige mensen een LIJ-
DENSWEG aan het worden. Als het goed 
is hebt U de meikever een paar keer ge-
mist want ik zat een poosje in de Franse 
en Spaanse beukenheggen. Niet echt 
spannend,  maar naast die heggen wel. 
Wat een bloemenweelde in de weilanden 
en wat een geuren. Alleen al van het hooi, 
de lucht van echt reukgras en bloemen. In 
ons land bijna een zeldzaamheid aan het 
worden maar er zit misschien beweging 
in onze saaie graslanden. Ik las in het ED 
van 21 juni dat we terug moeten naar de 
bloemrijke weide en dat er steun is van 
het NVV, het Netwerk Verantwoorde Vee-
houderij. Nog nooit van gehoord maar zo 
zijn er wel meer onbekende clubjes. Terug 
naar de bloem- en kruidenrijke weide. In 
2020 moet één op de vijf weilanden ge-
stoffeerd zijn met bloemen en kruiden, in 
het belang van onze natuur, onze vlinders, 
bijen en insecten, vogels en waarschijnlijk 
wijzelf ook. Ik word tenminste altijd heel 
blij als er mooie bloemen in mijn directe 
omgeving staan. Het mag van mij dus al 

in 2015, zaaien maar.En het is best de 
moeite waard, verschillende leuke plekjes 
in Aarle. Zomaar een mooi bloemenperk 
aan de Dorpsstraat op de hoek Sen-
gersweg. Lang niet meer gezien en beter 
dan de afrikaantjes op de rotonde. Het 
kan ook heel subtiel zoals  aan de Hel-
mondseweg waar tussen de afrastering 
van een voortuin en het fietspad een fraai 
bloemenlint te bewonderen is , waarin de 
klaproosjes de boventoon voeren. Langs 
de Laarweg hadden we een paar jaar 
bloemenranden maar die zijn verdwenen. 
Resten ons nog wat klaprozen in de berm 
en onder in de sloot zag ik nog wat bloe-
menweelde. Te weinig, maar beter dan 
helemaal niets.  Dan is het beter in den 
Hogen Akker waar een prachtig veld met 
graan te zien waar de klaprozen welig 
tieren en vooral de kleur blauw de bo-
ventoon voert. Nee, geen korenbloemen 
maar de Phacelia, ook wel bijenvoer of bij-
envriend genoemd. De bloemetjes zitten 
in een soort gebogen aar in een tros bij 
elkaar. Mijn kleindochter meende dat het 
net allemaal blauwe rupsen waren. De 
plant is oorspronkelijk afkomstig uit Ari-
zona, Nevada en Noord-Mexico en levert 
veel nectar. Ook in de parfumindustrie is 
het een grondstof. In Nederland wordt hij 
gebruikt als groenbemesting omdat hij 
een sterke onkruidonderdrukker is. Niet 
uit mijn bol afkomstig maar van Internet.
De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen 
dat je wel een outdooruitrustinmg en sur-
vivalpakket   mee moet nemen om daar 
te gaan kijken. De mooie harde zandweg 
van vroeger  mag de naam niet meer 
hebben. Er komen wat te veel enthousi-
aste tractorchauffeurs langs en die rijden 
zelfs de piketpaaltjes van de gemeente 
omver, zodat je bijna niet meer kunt zien 
waar de weg loopt. Terwijl dat toch hele-
maal niet mag van de gemeente, om over 
al die mooie dure houten paaltje heen te 
rijden. Vreemd dat daar niemand iets van 
zegt. Nog veel meer blauw op Strijp waar 

De Meikever
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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

een complete akker manshoge cichorei 
volop in bloei staat. Cichorei is ook wel 
bekend als koffie peek, de wortels van 
de plant werden vroeger gebrand en als 
koffiesurrogaat gebruikt. De plant schijnt 
herontdekt te zijn in de medische we-
reld omdat een stof uit de plant mogelijk 
gebruikt kan worden tegen malaria. Je 
kunt de bloemen ook fijnstampen en met 
suiker vermengen. Moet een goed kal-
meringsmiddel zijn, ook al weer volgens 
Internet. Zo ontdek je nog eens wat. De 
velden met spelt en haver zijn prachtig 
vermengd met grote en kleine klaprozen, 
de echte blauwe korenbloemen en zelfs 
uitbundig kaasjeskruid en de zoetrui-
kende Teunisbloemen. Maar dan moet je 
wel in de avonduren komen. Er staat zo-
veel onkruid met zaad dat het geen 

wonder is dat er zoveel vogeltjes foe-
rageren. Een geweldig stukje natuur, zo’n 

verwilderde akker. Er was van alles te 
zien. Moeten we meer doen. Alleen nog 
een ding. De uitrustbank was bijna niet 
meer terug te vinden. Manshoge brand-
netels er tegenaan en laaghangende 
struiken er overheen. Echt niet meer te 
gebruiken. Iemand heeft er van de week 
gesnoeid zodat je weer kunt zitten  en ge-
nieten. Een fijne vakantie en mocht U in 
Nederland gaan en de iepenzigzagblad-
wesp tegenkomen. Alleen zeggen dat hij 
moet opdonderen. Ik weet niet waar die 
vandaan is gekomen maar sinds 2013 in 
Nederland te gast. Dat zou nog kunnen, 
maar niet in onze iepen want die hebben 
het al zwaar genoeg. Veel vakantiegenot 
en tot september.

De meikever. 
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 Tel:   0492381038 
 Lieshoutseweg 31
  Aarle -Rixtel 

www.henryengels.nl
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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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Na enkele succesvolle weken, waarin 
we met 36 personen zijn gaan fietsen 
in de Eifel en met 49 deelnemers zijn 
gaan happen en trappen, mochten we 
op zondag 6 juli ongeveer 220 mountain-
bikers een schitterende route voorscho-
telen.
De vele pijlen die vooral in het bosrijke ge-
bied waren weggehaald werden door de 
geweldige inzet van onze mensen tijdig 
en keurig hersteld, gezien de lovende re-
acties van de deelnemers na afloop.
Een echtpaar dat elkaar onderweg was 
kwijt geraakt, konden we gelukkig weer 
liefdevol herenigen op het terras bij Stout.
De pijlen die we op dinsdag 8 juli nog 
volop in ons dorp aantroffen, we werden 
daarover aangesproken, zijn niet van 
onze vereniging !!
Tijdens de vakantieperiode gaan onze 
activiteiten gewoon door, op www.aan-
dewielen.nl vindt u wekelijks het pro-
gramma, mocht u fietsende vakantie-
gasten hebben, dan kunnen die gewoon 
meedoen.
Wij wensen u een fijne vakantie en een 
behouden thuiskomst.

Behoudens wat veldjes met graan,
zie je op onze regionale landbouw-
gronden,
bijna alleen maar aardappelen en mais 
staan.
Uitermate saai, saai, saai,
niet echt uitnodigend om te genieten
en je neer te  vlijen tussen de gras-
sprieten.
Gelukkig mocht ik enkele weken terug,
mijn velo bestijgen in de Duitse Eifel,
boven goudgele wuivende velden,
hoorde je vele leeuweriken in de lucht,
terwijl je naar boven kwam gepuft.
Door bermranden in te zaaien,
hoopt men hier ook weer op meer fleur,
ik weet wel dat ik zeur,
maar zou het niet veel mooier zijn,
om variatie aan te brengen op ge-
wassen?
Een prettige, fleurige vakantie gewenst!
 
RD

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 doorbere-

kend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048

www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 
Gemeenschapsblad 

Ad Loos  Kerkstraat 39 
Tel 0492 - 382034

Gevraagd, een of twee personen die 
tegen een kleine vergoeding wekelijks 
een paar uur in de kerk willen poetsen.
Info. tel 382340

Klokje                                               
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www.twanvanhout.nl
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Koning of Keizer.

Van 23 t/m 26 augustus wordt weer de 
jaarlijkse kermis gevierd. Bij de Blauwe 
Schut zal op maandag 25 augustus het 
traditionele driejaarlijks Koningschieten 
gehouden worden. Dit Koningschieten zal 
plaatsvinden op het “Jan van Doorenpa-
viljoen” nabij het Hagelkruis. Het terrein is 
geopend vanaf 14:00 uur. Wapenmeester 
Henry van der Putten heeft een prach-
tige houten vogel gemaakt die garant 
moet staan voor enkele uren spanning. 
Na het “vrijen” van de boom en de eerste 
schoten door het kerkelijke en wereldlijke 
gezag en de afgaande koning zal een 
spannende strijd losbranden waaraan 
‘n aantal serieuze kandidaten meedoen 
waaronder titelverdediger Eugène Barten. 
Eugène heeft tijdens de laatste 2 afleve-
ringen de vogel naar beneden gehaald 
waardoor hij zich dit jaar voor de derde 
keer tot Koning kan schieten. Het zal voor 
hem een huzarenstuk worden om dit te 
realiseren maar lukt hem dit, dan wordt hij 
Keizer voor het leven. Voorwaarde is wel 
dat hij ook het derde Koningschap moet 
uitdragen zodat hij dan over 3 jaar wordt 
ingehuldigd als Keizer en treed hij in de 
voetsporen van zijn illustere voorgangers 
Jan van Schijndel, Kis van Schaijk en Jan 
van Dooren. De gildenbroeders van het 
Gilde Sint Margaretha zullen de gang van 
zaken nauwlettend in de gaten houden. 
Na afloop zal de nieuwe Koning een ven-
delgroet worden gebracht en wordt hij 
naar Gildenhuis van Bracht begeleid. Hier 
zal de Koning volgens traditie over de Gil-
devlag lopen en de handen wassen. Ie-
dereen die belangstelling heeft en graag 
een gezellige middag wil beleven is van 
harte welkom op het “Jan van Doorenpa-
viljoen”. Het verdere programma tijdens 

de kermis is als volgt: Zaterdagmorgen 
23 augustus zal begonnen worden met 
het aanzeggen van de kermis door de 
tamboers bij de leden thuis. Om 18:00 uur 
gaan we de kermis openen met een ven-
delgroet aan Zonnetij waarna een rond-
gang door Aarle-Rixtel volgt. 
Maandag 25 augustus zal de dag om 
09:30 uur aanvangen met een plechtige 
Gildenmis in de parochiekerk. Tijdens 
de viering zal de houten vogel geze-
gend worden. Ik kan U deze viering van 
harte aanbevelen. Na de vendelgroet 
op het kerkplein zullen we door de fa-
milie Prinsen worden ontvangen voor de 
traditionele kermisborrel. Dit jaar is het 
150 jaar geleden dat deze traditie is in-
gezet, reden voor een feestje. Om 14:00 
uur wordt vertrokken naar het “Jan van 
Doorenpaviljoen” aan het Hagelkruis voor 
het voornoemde Koningschieten.
Dinsdag 26 augustus is de dag van de 
Rooie Schut en zal weer aangevangen 
worden met een plechtige Gildenmis 
om 09:30 uur. Nadat zij genoten hebben 
van de kermisborrel gaan we terug naar 
ons paviljoen. Om 14:00 wordt weer 
vertrokken naar het schietterrein maar 
dit maal naar de Havenweg. Hier zal 
geschoten worden om kermiskruisen. 
Tot ziens tijdens de kermisdagen. Voor 
meer informatie, website: www.olvgilde.
net  E-mail: secretariaat@olvgilde.net tel: 
0492-382288 / 0652462803.
Met gildengroeten, Jos van de Ven, de-
kenschrijver.

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

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

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

Klokje                                               
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Och wa zou ik gèr,
Nog éfkes
Èfkes mee m’n klumpkes aon.
Bij ons thaus op mijn gemak
rontelum ‘t haus nog gaon.
Over ‘t pédje,
Deur den hof,
Zo ‘t binneveld weer in.

Skôn uitzicht waar er toen.
Bij ons in de buurt,
toch gin canidassen langs de slootkant,
En daorbij ‘n boerenheg.
Och waor is den tijd gebleven,
Alles is daor nou vort weg...

Wa zou ik gèrre mee ons moeder,
Nog éfkes keurre dur ‘t Brabants laand.
En bij ‘t vallen van den aovend,
Mijn hendje veilig in heur haand.
Waor ik den eelt dan goed kos vuulen,
Van ‘t harde werken wa ze dee.
En da aalt zonder te klagen,
Och wà waar da mens tevree...

Nou zou ik,
Gèrre nog naor school gaon,.
Toen vond ik ‘t leren eigenlijk gek.
Als ik thaus kwaam stond er altijd
Roggebrood mee ‘n schijfke spek.

O wà war da toen toch lekker,
Iets anders was er trouwens nie.
Mar da spek van ‘t eigen verken,
Gaf oe volop energie.

Energie um flink te werken,
Flink te werken vur de kost.
Ok al wier er toen gearbeid,
Zonder jagen zonder haost.

Fluitend wier de rog gebonden
Èrpel rapen mee de haand
‘s avonds hadde in oe sokken,
Host altijd nog een veldje zaand.

Brabants zaand, schraol um te boeren,
Brabants zaand alleen mar stof

Wa ge altijd mee bleeft dragen,
Naor de mis en naor ‘t lof

Brabants zaand wor ze schrépke gooide,
en de jeugd gèr knikkeren dee.
Brabants zaand waor ze gèrre woonde
Iedereen waar daor tevree.

Waorde kanaal traag bleef stromen,
De Aa en Dommel ok nog alt,
Doar li ok da heel klein dûrpke
Da dûrpke da me goed bevalt.

Ik zie in gedachten nog de vrouwkes 
gaon,
Mee d’r zwarte klumpkes aon.
En d ùrre schone witte poffer,
Um samen naor de mert te gaon.

O wa waren ze toch deftig,
Mee die grote witte muts.
Kik dè is nou mijn Brabant
Op dè Brabant bén en blijf ik gruts..!!

d’n Teller

Huis aan huis collecte 
Gemeenschapsblad

De jaarlijkse voor ons blad heeft onge-
veer hetzelfde bedrag opgeleverd als 
voorgaande jaren en is in een tijd van 
economsche teruggang een goed resul-
taal.
Mocht U niet thuis zijn geweest toen de 
collectant aan de deur kwam, dan kunt U 
Uw bijdrage nog steeds kwijt bij een van 
de redactieleden. Daarvoor kunt U de 
kleine envelop gebruiken. 
U kunt Uw vrijwillige bijdrage ook over-
maken op onze bankrekening, 
Rabobank NL37RABO01014.95.048 .
We zijn blij met elke gift. Hartelijk dank 
voor Uw steun namens alle medewerkers.
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Mooi resultaat van HBV de Eendracht bij 
HBV De Haas Stropen Zij Ons Doel (DS-
ZHOD) in Asten Heusden.
Op donderdag 26 juni j.l. heeft HBV de 
Eendracht deelgenomen aan het toernooi 
van HBV DSZHOD in Asten-Heusden. 
Met 9 schutters waren zij aanwezig voor 
het verschieten van deze wedstrijd. Voor 
het bepalen van de uitslag telde de scores 
van 8 schutters. Zij gaven vooraf op 1565 
punten te gaan schieten. Het werden er 
1574 dus +9. Per schutter werd dit 1.12 
punten. Aan het eind van het toernooi zal 
bekend worden wat dit uiteindelijk heeft 
opgeleverd. Als 9e schutter behaalde 
ook Gerrie v. Hoof een mooi resultaat. Hij 
schoot mee buiten mededinging en met 
houten pijlen en zonder vizier wist hij 155 

punten bijeen te schieten.

Resultaten schutters de Eendracht:
 
1. Frank Schepers      227
2. Walter Jansen      224
3. Toon van Hoof             219
4. Paul van Bakel          205
5. Erwin Wijhoven            202
6. Martien v/d Graef        185
7. Arno Donkers            175
8. Wim van Mol             137

De redactie 
en medewerk(st)ers van 
het Gemeenschapsblad 

Aarle-Rixtel wensen u een 
prettige vakantie toe en 

een behouden thuiskomst

www.gemeenschapsblad.nl
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Beperkte openstelling 
gemeentehuis

LAARBEEK – Op woensdag 30 juli, 6 au-
gustus en 13 augustus 2014 vervalt de 
middag- en avondopenstelling van het 
gemeentehuis Laarbeek.

Ondertekening bouwcontract 
Brede School Aarle-Rixtel

LAARBEEK - Wethouder Buter en de 
heer Kuijpers namens Kuijpers Bouw He-
teren ondertekenden maandagmiddag 7 
juli de overeenkomst van de nieuwbouw 
brede school Aarle-Rixtel.
Op dit moment is de sloop van de oude 
Basisschool De Heindert in volle gang. 
We streven ernaar om in september 2015 
een prachtig nieuw gebouw te hebben 
voor de leerlingen van basisschool De 
Heindert en van Openbare basisschool 
De Driehoek, de kinderen van Kinderop-
vang Fides en de peuterspeelzaal van 
Spring. 

In het gemeentehuis van Laarbeek waren 
de toekomstige gebruikers, het bouwbe-
drijf, de architecten en de projectbege-
leiders vanuit de gemeente verzameld. 
Door de heer Frans Benjamins van 
EN-EN architecten werden de tekeningen 
van de toekomstige nieuwbouw getoond 
en van uitleg voorzien. De heer Kuijpers 
stelde het bouwbedrijf aan de gebruikers 
voor en gaf toelichting op zijn werkzaam-
heden.  

Gevonden en verloren voor-
werpen WiSH

Na het afgelopen WiSH-weekend zijn er 
erg veel gevonden voorwerpen achter-
gebleven. Als u iets verloren bent, kunt u 
deze stukken vanaf komende woensdag 
wellicht - na een goede beschrijving - bij 
de gemeente terugvinden.

www.gemeenschapsblad.nl
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GESLAAGD
1 Op 16 juli slaagde mejuffrouw A. Ebben 
uit Aarle-Rixtel te Breda voor het examen 
A.V.V. II
2. Op 20 juli was de diploma uitreiking van 
de r.k. huishoudschool “Mariëngaarde” 
Voor de assistente opleiding slaagden 
uit Aarle-Rixtel: Nelly Vogels, Clémence 
Huyben en Arda van Grunsven. Voor de 
primaire opleiding slaagden: Ina Martens, 
Regina van Happen, Antoinette Sche-
pers, Henriëtte van Heyst; Henriëtte van 
Duynhoven, Maria Raaymakers, Bergriet 
van Waardenburg, José Brouwers, Maria 
Kerkhof, Leny van Falier en Bien de Jong.
3. Op 22 juli behaalde de heer F. Swinkels 
uit Aarle-Rixtel, na examens afgelegd te 
hebben in Eindhoven en Roermond het 
diploma slagersgezel.
4. Op 23 juli slaagde te Rotterdam voor 
leraar natuurkunde, mechanica en wis-
kunde voor het nijverheidsonderwijs, de 
heer A. Jansen uit Aarle-Rixtel.
5. Op 24 juli werden de diploma’s uitge-
reikt van de ULO examens op “Mariën-
gaarde” Uit Aarle-Rixtel slaagden: Antje 
van Heyst, Nelly Manders en Johanna 
Vereyken.

7 juli Gouden huwelijksfeest in Aar-
le-Rixtel 
Aan de Lieshoutseweg te Aarle-Rixtel zal 
ongetwijfeld op maandag 20 juli menige 
vlag wapperen, omdat Aarle-Rixtel dan 
weer een gouden bruidspaar heeft. An-
toon van Zundert en Maria van Dongen 
gaan op deze dag met hun vier kinderen 
en veertien kleinkinderen feestvieren.       
’s Morgens om half tien zal te hunner in-
tentie in de Mariakapel een H. Mis worden 
opgedragen en ’s middags van één tot 
drie uur is er een receptie ten huize van 
het gouden paar.

7 juli Dr. Dijkman overleden
Gisteren overleed dokter J. G. Dijkman, 
voorheen vele jaren arts in Aarle-Rixtel 
en laatstelijk schoolarts in Helmond. Toen 
de jonge Jacobus Dijkman, als pas af-
gestudeerd arts zich te Aarle-Rixtel ves-
tigde, was hij de eerste medicus van deze 
plaats. Hij was het oude type huisarts, 
die zonder steun van een goed geïnstal-
leerd ziekenhuis en specialisten en, in de 
eerste periode, zonder moderne genees-
middelen, zijn patiënten voortreffelijk wist 
te helpen in hun ziektes en moeilijkheden. 
Aanvankelijk op de motor, later met de 
auto, reed hij over de vaak slechte en 
landelijke wegen tot ’s avonds laat, en ‘s 
nachts, naar zijn zieken. In maart 1955 
moest hij zijn levenswerk, de thuisprak-
tijk, vanwege zijn gezondheid, opgeven. 
Hij ging niet bij de pakken neerzitten en 
werd schoolarts te Helmond. Slechts een 
paar jaar heeft hij mogen genieten van 
zijn welverdiende rust. Nu de dood hem 
heeft weggerukt, leven velen mee met 
zijn vrouw en zijn kinderen. Velen missen 
in hem een goede vriend en ervaren col-
lega. Dokter Dijkman is 66 jaar oud ge-
worden.

31 juli Aarle-Rixtelse Heikant biedt 
“elck wat wils” 
Het Aarle-Rixtelse recreatie centrum “De 
Heikant” is in de korte periode van zijn 
bestaan ( 4 jaar)  uitgegroeid tot één van 
de belangrijkste trekpleisters van de Hel-
monder in zijn vrije tijd. Er is een café met 
speeltuin, een speelvijver van ongeveer 1 
ha, waarop ook geroeid kan worden en 
voor de allerkleinsten is er een betonnen 
pierenbad, De exploitanten, het echtpaar 
van Els, wil nog graag de café ruimte ver-
dubbelen en er zou eigenlijk ook nog een 
kampeer gelegenheid aan het complex 
moeten worden toegevoegd.

HELMONDS DAGBLAD juli 1964
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