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STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,			
Lieshoutseweg 26
382067
Cisca Verschuuren - Nooijen, Molenstraat 70H			
382100
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4				
383293
Ad Loos, 			Kerkstraat 39.				382034
Theo Schepers, 		Lijsterstraat 7.				381733
Huisartsen: 		
T. Engels en F. Titulaer			
381253
Huisartsenpost Elkerliek: 						0900 8861
Tandartsen:		
P. Kolkman
			
381790
		
P. Colen
			
382727
Apotheek: 			
Laarhoeve
			
386000
Ziekenhuis:			 Elkerliekziekenhuis Helmond		
595555
Spreekuur pastorie: 		
zie kerkberichten Heindertweg 1
381215
Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
redactie@gemeenschapsblad.nl
Advertenties, dankbetuigingen en
klokjes (duidelijk leesbaar)
Adres
Het Klavier 4, 5735 BK, Aarle-Rixtel.
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren of
via de mail en overmaking op
Rabo NL37RABO010 14 95 048.

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:
€ 50,=
1/2 pagina:
€ 26,50
1/3 pagina:
€ 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.
Bank: Rabobank
NL37RABO01014.95.048

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

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

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel
Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl 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
WOCOM: 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.
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK NATAL Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel Kouwenberg 13
Afspr. ma t/m vr van 9:00 u tot 12:00 u 0492-367703					
Dienstdoende verloskundige: 0492-367703
FYSIO&ZO AARLE-RIXTEL Kouwenberg 13, www.fysioenzoaarlerixtel.nl tel. 381288 		
Fysiotherapie-Manueeltherapie-Bekkenfysiotherapie-Sportfysiotherapie-Medical Taping
Flow Laarbeek pychosociale hulpverlening 06-44051822				
Dragon TCM acupunctuur/tuina-massage 06-40927813					
Klassieke Homeopathie Kathrin Sprenger 06-13518709
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Voeding dieetadvies en leefstijlcoaching Karin Burg Tel: 06-20357560
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
WIJKTEAM ZORG & WELZIJN: Heindertweg 87 , tel.0492-469700. Bereikbaar tel. ma,di,
wo,do van 9.00 tot 12.00 uur. Inloopspreekuur di, do van 9.00 tot 12.00 uur
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
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.
DIERENOPVANGCENTRUM De Doornakker Meldkamer dierenhulp Tel. : 0900 1120000
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL Tel 0492-464289. Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 LieshoutTel: 06 30640121
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Week van zondag 24 mei t/m vrijdag 29 mei
Zondag 24 mei - 8e Zondag door het jaar - PINKSTEREN.
Voorganger: Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Kerkkoor O.L.V. Presentatie
Jo Daniëls – Gijsbers (trouwdag) en Hansje (verj.)
Jan en Marc van Stiphout
Ben Sibon					(par.)
Martien van der Linden			
Adriaan Loomans				(trouwdag)
Jan Hornes					(verj./par.)
Klara en Antoon van den Heuvel		
(par.)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen
(verj.)
Klaas Verhagen				
(verj./ j. get.)
Jan en Christien van der Asdonk – Kuijpers (trouwdag)
Ine van Gijsel-de Leijer			
(par.)
Tot welzijn van de parochie
Maandag 25 mei - Tweede Pinksterdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering met samenzang
Woensdag 27 mei
14.00 uur Kapel – 50 jarig huwelijk van Marie en Harrie Verbakel-v.d. Zanden
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 31 mei t/m vrijdag 5 juni
Zondag 31 mei - 9e Zondag van Pasen –Allerheiligste Drieënheid.
Voorganger Pastor Hasselman
Viering Eerste Heilige Communie
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 3 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Gerard Lamé, Koudemaas 24, 94 jaar.
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie in Aarle-Rixtel, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen
over de parochie en voor het opgeven van misintenties, het aanmelden voor een
doop, huwelijk of jubileum . Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving
of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken kunt u bellen naar 0492-461216.
Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 12 juli.
Voor de doop van uw kindje kunt u zich tot een week voor het doopgesprek van 15
juni
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk: tel. 0492-461216
of mailen
naar mbeniers@eustachiusparochie.nl
Het doopvoorbereidingsgesprek is om 20.00 uur in de pastorie, Heindertweg 1 in
Aarle-Rixtel. Beide ouders worden verwacht daar aanwezig te zijn.
PINKSTEREN
De vieringen met Pinksteren zijn op zondag 24 mei om 09.30 uur en tweede Pinksterdag 25 mei om 10.00 uur in onze kerk. U bent van harte welkom.

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
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:
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Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324 Personeel: 1e Jan van Bree Stiphout 2e
Huib Vossen Someren 3e Gerard v Ganzenwinkel Aarle-Rixtel 4e Ad Vlemmix
Lierop 5e Volkert Scheepers Nuenen 6e
Mario v/d Berg Someren
Vrije Hand: 1e Ad Vlemmix Lierop 2e
Brabants wipschieten op 3 Mei Thjeu Knapen Someren-Eind 3e John v/d
voor Kans-Plus bij het gilde OLV v/d 7 Vleuten Someren 4e Robbert v/d Broek
Weeën Lierop Someren-Eind 5e Gerard v Ganzenwinkel
Aarle-Rixtel 6e Jan van Bree Stiphout
Op zondag 3 mei 2015 is in Lierop op het Viertal: Gilde OLV v/d 7 Weeën Lierop
schietterrein “De Roovere” een wedstrijd Schutters 1 Angel vanMoorsel 2 Thieu
Brabants wipschieten gehouden met de Scheepers 3 Willy Jacobs 4 Ad Vlemmix
opbrengsten ten behoeven van Kans Bejaarden: 1e Thjeu Knapen SomePlus. Ondanks het regenachtige weer ren-Eind 2e Annie Rovers Beek en Donk
was de opkomst goed van de schutters. Puist: 1e Willem v Doorrn Someren-Eind
De leden van het Onze Lieve Vrouwe 2e John v/d Vleuten Someren-Eind 3e
gilde uit Aarle-Rixtel waren verhindert Angela Verstappen Lierop 4e Marcel v/d
5e
Mieke
i.v.m. de Mariaprocessie en de vrien- Weerden Someren-Eind
Joosten Asten 6e Kyara v/d Linden Kans
dendag op zondag middag.
Annie Rovers van het Sint Leonardus Plus 7e Mieke Joosten Asten 8e Adrie v/d
gilde uit Beek en Donk wist de 2e prijs Laar Someren-Eind 9e Rob Fritsen Asten
bij de bejaarden te bemachtigen. Verder 10e Willem v Doorn Someren-Eind
slaagde Gerard van de Ganzewinkel van
het Sint Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel
erin de 3e prijs bij het onderdeel personeel Klokje
en de 5e prijs bij het onderdeel vrije hand
te bemachtigen. Ook Ruud Mijnsbergen Taxatierapport:
van het Sint Servatius Gilde uit Lieshout U wilt een taxatierapport van uw woning
werdt 3e op het onderdeel Kampioen. De en daar echt niet te veel voor betalen?
volgende wedstrijd Brabants Wipschieten Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
zal plaats vinden op 17 Mei 2015 bij het ook buiten kantoortijden.
Onze Lieve vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel
op het “Jan van Doorenpaviljoen” gelegen
nabij het Hagelkruis aanvang 13:00 uur.
U bent van harte welkom.
Erekampioen: 1e Ad Vlemmix Lierop
2e Robbert v/d Broek Someren-Eind 3e
Huib Vossen Someren
Kampioen: 1e Thjeu Knapen Someren-Eind 2e Ad Vlemmix Lierop 3e Ruud
Mijnsbergen Lieshout

LeJazz: saxofoon of (contra-) basles
klassiek-pop-jazz (specialisatie) voor beginners en gevorderden
(t/m conservatorium) door gerenommeerde docenten in Aarle-Rixtel.
lejazznow@hotmail.com 06- 49 111 031
Lisette Elbers
zie ook: www.lejazznow.nl
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degroofuitvaar tverzorging.nl

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

www.autoschadeverbakel.nl
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Zonnige en drukke Jaarmarkt
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Bericht van:
Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

Kom naar de KBO
Informatie-middag
over Openbaar Vervoer
Op donderdag 28 mei 2015 organiseert
KBO Aarle-Rixtel samen met Stichting
Buurtbus Laarbeek en Dorpsplatform
Aarle-Rixtel een informatiemiddag over
openbaar vervoer.
Doel van de informatiemiddag is de aanwezigen uitleg te geven over de OV-chipkaart (hoe vraag je de kaart aan, hoe reis
je met de kaart en wat kost het). Daarbij
komt ook het reizen met trein, bus en
buurtbus ter sprake. Verder zal er een
presentatie over de Buurtbus Laarbeek
worden gegeven. Met name de dienstregeling en de route krijgen aandacht. Ten
slotte zal vanuit het Dorpsplatform Aarle-Rixtel kort ingegaan worden op de activiteiten die het Dorpsplatform ontplooit
om leef-baarheid en levendigheid in Aarle-Rixtel te bevorderen.
Het programma ziet er als volgt uit:
13:30-13:45 inleiding door John Pezie
13:45-14:30 presentatie OV-chipkaart
door Herman Bouma (Hermes)
14:30-15:15 vragen nav presentatie
15:00-15:30 pauze
15:30-16:15 presentatie Buurtbus door
Harry de Groof
16:15-16:45 presentatie Dorpsplatform
door Jan Dekkers
De informatiemiddag is op donderdag
28 mei 2015 in het MFC De Dreef te
Aarle-Rixtel en begint om 13:30 uur. De
middag is voor iedereen gratis toegankelijk, dus ook voor niet-leden. En tijdens
de pauze zal er een gratis kopje koffie of
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thee worden aangeboden.
Wij hopen dat u in grote getale aanwezig
zult zijn.

Paul Kweens
50 jaar jeugdleider
Paul is dit jaar 50 jaar actief als jeugdleider/trainer bij ASV’33. Naast dit niet
meer veel voorkomend feit, is Paul in het
verleden ook nog leider van het 2e elftal,
grensrechter bij het 1e elftal, bestuurslid
en lid van de elftalcommissie geweest.
Paul is dus iemand met een echt rood/wit
ASV’33 hart.
ASV’33 wil hem bedanken voor al het
vrijwilligerswerk wat Paul voor ASV’33 in
al die jaren gedaan heeft en biedt hem
daarom een receptie aan.
Hierbij nodigen wij dan ook alle leden,
oud-leden en bekenden van Paul uit om
aanwezig te zijn op deze receptie. Vooral
diegenen die ooit Paul als leider en/of
trainer hebben gehad worden op de receptie verwacht.
De receptie is op:
Zaterdag 30 mei 2015 van 18:00 uur tot
19:30 uur in de kantine van ASV’33 (Bakelseweg 9 te Aarle-Rixtel).
ASV’33 hoopt op een grote opkomst van
jullie allen!!

Klokje
Binnenkort een Groepsdiner of
Feestje, Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het Veerhuis 0492-461889 www.
restauranthetveerhuis.nl
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Kapsalon Astrid
Dames & heren
Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Tel: 0492 381307
Online afspraak maken op
www.kapsalonastrid.nl

Dat is thuiskomen!

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U
10.00 U – 16.00U

Onze winkel is verhuisd! Vanwege verbouwingswerkzaamheden is de winkel
tijdelijk gevestigd in onze werkplaats achterom
Kouwenberg 25 • 5735 GM Aarle-Rixtel • telefoon 0492-381302 • e-mail info@vanroij.com
Woningstoffering •Machinale houtbewerking • Interieurbouw

Te koop caravan. Hobby Clasic de Luxe 530 T L
Twee aparte bedden, grote zithoek, midden keuken en toilet.
Voortent en aparte luifel. Ringverwarming. Vrijwel nieuwe banden.
Bouwjaar 1992 In perfecte staat. Altijd binnen gestaan in garage.
Prijs n.o.t.k. Te bevragen bij C. van.den. Berk
tel. 0492-383669
14

e-mail vdberk.c@onsbrabantnet.nl

Bericht van:

Kom dansen in de Waterpoort!
Na het succes van de vorige dansmiddagen staat de volgende al weer voor
de deur. Op dinsdag 19 mei aanstaande
zal in de ontmoetingsruimte van de Waterpoort weer een dansmiddag georganiseerd worden.
Onder leiding van onze DJ Arie Wagelmans zullen verschillende gezelschapsdansen voorbij gaan komen zoals de
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een
Swing. Iedereen is welkom, men heeft
geen partner nodig. De middagen zijn
goed voor lijf en leden en houdt je jong!
De dansmiddag op 19 mei begint om
14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Voor
meer informatie kun je terecht bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen,
mhoebergen@vierbinden.nl of
06-45203227.
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!
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Donk zijn we op zoek naar een maatje.
Bij voorkeur een vrouw. Mevrouw is door
een herseninfarct rolstoel gebonden en
afhankelijk van haar man. Haar man zou
graag op donderdagavond een hobby
op willen pakken. Mevrouw is daarom
op zoek naar een maatje die haar gezelschap wil houden, koffie wil drinken een
praatje wil maken enz. Het gaat om donderdagavonden van 20.00u tot 22.00u.
Een 47-jarige man uit Beek en Donk is op
zoek naar een maatje die hem kan helpen
met het op orde houden van zijn post en
belangrijke papieren. Meneer houdt van
een gezellig praatje en een kopje koffie
of thee.
Voor meer informatie over deze vacatures of als u interesse heeft om maatje
te worden dan graag contact opnemen
met het maatjesproject Laarbeek, Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk, telefoonnummer: 0492-328807. Een mailtje
sturen naar sdkoning@vierbinden.nl kan
natuurlijk ook.

Maatjes gezocht: een paar
uurtjes per week kan een leven Klokje
veranderen!
Een maatje kan op allerlei manieren
helpen door bijvoorbeeld een bezoek
thuis te brengen of door samen op stap of
naar de film te gaan, te sporten, fietsen,
wandelen, koffie drinken, spelletje doen
of samen met een hobby bezig zijn. ViERBINDEN maatjesproject is op zoek naar
vrijwilligers die een maatje voor iemand
willen zijn.

Te Huur Bovenwoning met 2 verdiepingen en
eigen tuin, Kerkstraat, Aarle-Rixtel
1st verdieping - Ruime woonkamer, Open
keuken met eetgedeelte, balkon met toegang tot eigen tuin met schuur, gast wc.
2de verdieping - 2 slaapkamers, moderne
badkamer met douche en wc
Huurprijs €700 per maand kale huur.
Max. huurperiode 1 jaar.
Bel: 06-51448064 of
06-53774222

Voor een 81-jarige vrouw uit Beek en
15
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IJSSALON GABZZ GEOPEND die middag vrijaf te hebben en daarom
Je mag het gerust een aanwinst voor
Aarle-Rixtel noemen, de nieuwe ijssalon
GABZZ aan de Dorpsstraat 27A. De locatie kan volgens mij ook niet beter,
midden in het hart van het dorp, volop
winkel-en horeca-activiteiten in de directe
omgeving en het belangrijkste; gelegen
aan één van de toeristische fietsroutes
door deze mooie hoek van de Waterpoort
van de Peel. En volgens mij lusten de
Aarlese mensen graag een lekker ijsje
want ik was even voor een oriënterend
bezoek te gast bij Vivianne van Pelt(23),
medewerkster, in de nieuwe salon. Toevallig wel op de warmste dag van dit jaar,
tot nu toe, vorige week maandagmiddag.
Het kwik in de Dorpsstraat ging vlot in de
richting van de 30c. Ik mag wel zeggen
dat er die middag een goede inloop was.
Wat wil je nog meer. Volop keuze uit de
lekkerste soorten schepijs, aardige en
vriendelijke bediening, en twee ruim bemeten zitbanken inclusief kussens, op het
trottoir pal voor het pand. Wie wil daar niet
in de zon zitten om alle voorbijgangers te
laten zien hoe goed we het hebben. De
eigenaresse Gabriëla Hovers (47) blijkt
16

worden de honneurs waargenomen door
haar dochter Vivianne. Zij vertelt mij heel
spontaan dat de ijssalon een idee van
haar moeder was. Die raakte ongeveer
twee jaar geleden haar kantoorbaan kwijt
en zij wilde niet thuis stil blijven zitten. Ze
is al eerder op een andere plaats bezig
geweest om zoiets op te starten maar dit
jaar zag ze de kans schoon in Aarle-Rixtel.
Ze woont al 7 jaar hier in het dorp aan het
Terlingenplein en ze heeft een heel plan
uitgewerkt om deze zaak op te starten,
volgens Vivianne. Haar keuze viel op het
pand van de familie Thomassen, dat al
weer een paar jaar leeg stond. Zoals bekend was hier eerst bloemenzaak Bloom
gevestigd. Vivianne vertelt verder dat ze
afgelopen november haar baan in de kinderopvang kwijtraakte. Toen haar moeder
haar vroeg om haar te helpen heeft ze
dat met beiden handen aangegrepen. Op
mijn vraag of dit haar droombaan is geworden, geeft ze lachend het antwoord:
Keileuk. Zoveel contact met mensen.
En iedereen heeft goede zin als ze hier
binnen komen. Mijn moeder en ik hebben
dit eigenlijk al lang gewild. Een eigen
zaak waar je de klanten kunt bedienen

Bericht van:
en verwennen met lekker ambachtelijk
ijs, een kopje koffie met wat lekkers. De
inrichting van de salon duurde toch langer
dan we gepland hadden omdat er allerlei
technische voorzieningen aangelegd
moesten worden en vooral de airconditioning en koeling was even puzzelen met
stroom en leidingen. Maar op 24 april was
het zover en is onze ijssalon geopend.
We hebben al redelijk wat mooie dagen
gehad en dat brengt volk op de been en
dus klandizie. Ik hoop natuurlijk op een
heel mooie zomer. We hebben de keuze
uit meer dan 20 smaken echt ambachtelijk ijs, dat we betrekken van Chocolaterie
Winters uit Valkenswaard. We verkopen
ook exclusieve handgemaakte bonbons
van Chocolade De Cacaofabriek uit Helmond. We serveren verder nog verse
losse thee en koffiespecialiteiten uit Italië
met huisgemaakte cupcakes en taart.
Binnen hebben we diverse zitjes en uiteraard ook een dames- en herentoilet. Als
de mensen nog meer willen weten dan
kunnen terecht op www.gabzz.nl of loop
even gezellig binnen. Ik bedank Vivianne
voor de informatie en als U die middag
goed gekeken hebt zag U de verslaggever met een paar heerlijke bolletjes
straciatella op de bank genieten. O, ja
GABZZ staat gewoon voor de eerste drie
letters van Gabriëla. Namens de redactie
van het Gemeenschapsblad heb ik Vivianne veel ijs en succes toegewenst voor
de toekomst.
JWP

Klokje
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Optimistische geluiden over De Ruit,
komen uit het Provinciehuis,
in de politiek weet je het echter nooit
en hoor je binnenkort een ander geluid.
Pessimistischer berichten lazen we,
over het aanstaande vakantiegeld,
als de kabinetsplannen kloppen,
krijg je deze maand minder poen,
als waar je wellicht op had geteld.
Wees echter niet bevreesd,
het Dorpsfeest is dan al geweest.
Op vakantie dus één borrel minder,
maar wees toch blij,
want zonder De Ruit,
houden we mooie natuur in Aarle
en minder verkeershinder!!
RD

Kosten van de advertenties
Inlichtingen

voor adverteren in het
Gemeenschapsblad
Maria Hagelaar van Griensven,
Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293 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,=
www.gemeenschapsblad.nl

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – verschijnen van het volgende nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.
www.restauranthetveerhuis.nl
redactie@gemeenschapsblad.nl
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Café van Bracht

Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

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

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68
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De Meikever

Bijna had ik hem verpletterd met mijn
maat 47. Op het laatste moment zag ik
de kriebelende pootjes en zijn blote buik.
Machteloos lag hij daar op zijn rug, niet
in staat om nog terug te keren in de loopstand. Dankbaar greep hij met alle zes
pootjes mijn vinger vast. Ik meende een
zucht van verlichting te horen. Een fatsoenlijk gesprek aan te knopen bleek niet
mogelijk want hij druk bezig om bij zinnen
te komen. Uiteindelijk kwam er toch voldoende beweging in onze vriend de meikever. Natuurlijk weer de hele nacht stom
tegen de buitenlamp liggen te butsen
totdat hij niet meer kon. Ze zijn niet allemaal even slim, de mulders. Maar hij is
weer op Aarles grondgebied geland. Natuurlijk, want de meimaand is begonnen,
tijd om uit te vliegen en de beukenheggen
op te zoeken. Ik heb hem even een lift gegeven naar de dichtstbijzijnde heg en heb
hem nog een vruchtbaar muldersleven
toegewenst. Ik meende dat hij nog even
met zijn voelantennes groette maar dat
zal wel inbeelding van mij zijn geweest.
Hebt U de laatste weken voldoende frisse
buitenlucht ingeademd. Ik kan er niet ge-
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noeg van krijgen. De lucht bezwangerd
met alle geuren van dampende aarde,
fris gras, kruiden, meidoornbloesem, seringen, lelietjes der dalen en alles wat er
nog meer bloeit. Je zou een paar liter van
die lentelucht moeten kunnen bewaren
voor donkere dagen in je geest. Volgens
mij beter als pillen en psychologen. Druk
vogelverkeer in mijn achtertuin. Bijna zou
er een luchtverkeersregelaar moeten
staan of hangen. De merels met wormen
van links naar rechts naar de vuurdoorn
waar hongerige bekjes continue open
staan. Ze komen bijna in botsing met de
heggemussen die aan de andere kant
van de klimop hun jongen voeren. De
drukste route loopt van de dakgoot naar
het afdak waar de huismussen de vliegen
vangen en onder de dakpannen serveren
aan hun kroost. Ze hangen als kolibries
voor hun buit, blijven eerbiedig op afstand
van een hommel of bij, maar slaan genadeloos toe op de rest van het vliegend
spul. Ze zijn niet kieskeurig. Het mussenhotel is weer niet bezet, onder de pannen
schijnt het veiliger te zijn of ze vinden de
accommodatie niet geschikt. Nog een
broedcyclus afwachten. De merel neemt
trouw elke dag een bad in de drinkbak,
de mussen af en toe maar meestal liggen
ze in het zand te poetsen. Ieder zijn voorkeur, ik weet niet waarom. Op de eerste
zwoele meidag, vorige week, cirkelden
de gierzwaluwen hoog boven mijn tuin.
Als kleine aasgieren draaiden ze lange
tijd hun rondjes. Geen insectenjacht
maar rustig uitdrijven. In vervlogen tijden
hadden ze nog een paar nesten onder het
afdak van de fietsenstalling hiernaast en
probeerden ze tegen de zijgevel van de
buurman wat modder te plakken. Dat project lukte nooit. Ik heb geen idee of ze hier
in het centrum ergens nesten hebben. Ik
19

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
moet toch weer eens met Johan contact
leggen. Een zwaluw maakt nog geen
lente. Veel zwaluwen hoog in de lucht, de
zomer die nog even zucht. Hij zal nog wel
een paar andere spreuken hebben. Aarle-Rixtel was op Hemelvaartsdag weer
even het centrum van de Waterpoort
van de Peel. Genieten met redelijk weer
op de gezellige terrasjes en rond onze
prachtige kiosk. Ik hoop wel dat iemand
de pizzadozen en blikjes opgeruimd
heeft. Ik heb altijd gemeend dat de kiosk
alleen voor muziekuitvoeringen bestemd
was. Ik heb niks gelezen van een nachtconcert met pizza en bier. Vreemd dat al
die rommel daar begin vorige week lag. Ik
ben er braaf gerust op dat onze nieuwe
wijkagent daar streng op zal toezien. Ik
ga deze week even bellen met Megen of
ze straks een ooievaar over hebben. Het
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gaat langzamerhand toch tijd worden, ze
hebben de keuze Croij of de Bimd. Allebei
veilig en kwakers genoeg. Bij de Waterpoort van de Peel horen toch ooievaars,
bevers en roerdompen. Ik weet nog wel
een klein rietveldje in de buurt van het
schitterende beekdal van de Schevelingseloop. Als we dat kunnen uitbreiden richting landgoed de Overbrug dan kan daar
iets moois ontstaan.
De meikever.

Klokje
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

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

• hypotheken
• pensioenen
• verzekeringen
• sparen
b ekend ter re in ...

De Tempelier 3 • 5735 JG Aarle-Rixtel
0 49 2 -3 8 3 8 8 7 • 06 -2 111 0 8 43
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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Het Gemengd Mariakoor mige liederen en motetten o.a. prachtige
Helmond-Stiphout. missen van Bruckner, Gounod, Casali en
De leden van het Gemengd Mariakoor
(voorheen Gemengd Koor van de Parochie van O.L. Vrouw Tenhemelopneming)
hebben in de eerste twee maanden van dit
jaar heel wat te verwerken te verwerken
gekregen. In enkele weken tijd heeft het
koor door overlijden maar liefst drie leden
heeft verloren. U kunt zich voorstellen wat
voor impact dit heeft gehad op het koor in
het algemeen en op de koorleden in het
bijzonder. Ze moeten drie sympathieke
collega’s missen en het koor moet verder
met drie stemmen minder; stemmen die
eigenlijk onmisbaar zijn.
Ik wil dan ook een oproep doen aan iedereen die kan en wil zingen en de koorzang een warm hart toedraagt: Kom
ons versterken. Muzikaliteit is een lichte
vereiste. Onze dirigent is beroeps en tevens organist-pianist, en gaat altijd voor
honderd procent voor de best mogelijke
uitvoering in een bijzonder ontspannen
sfeer, waarbij ieders referentiekader gekend is. Ons koor is in die zin dan ook
zeer de moeite waard, indien men perfectie hoog in `t vaandel heeft. Wij zingen
over het algemeen boven gemiddeld in
vergelijking met vele andere koren. Ook
muziektheorie, en toonvorming komen
waar nodig en mogelijk aan bod.
Zeg nu niet, dat u wel graag zingt maar
niets voelt voor een kerkkoor. De sfeer in
ons koor is bijzonder gezellig en ondanks
het feit dat de gemiddelde leeftijd van de
leden aan de hoge kant is, slagen we er
dankzij de voortreffelijke leiding van onze
dirigent jan van de Beek nog steeds in, een
programma op behoorlijk hoog niveau te
zingen. Zo hebben we naast meerstem-

Ravanello op ons repertoire. Vorig jaar
nog hebben we dankzij de tactvolle en
geduldige leiding van onze enthousiaste
dirigent, de mooie Messe Brève no.5 aux
séminaires van Charles Gounod aan ons
programma kunnen toevoegen en ook al
verschillende keren met heel veel plezier
kunnen uitvoeren.
Momenteel studeren we de Missa Brevis
in van Claudio Casciolini en het Ave Maria
van Jacob Handl, v/h toegeschreven aan
Th. de Victoria.
Werkelijk elke aanvullende stem is
welkom bij ons koor, dat momenteel nog
22 leden telt. Wij repeteren op donderdagavond van 19.30 u. – 21.30 u. in de
Trudokerk in Stiphout en die repetities
worden onderbroken door een gezellige
koffiepauze. Elke tweede zondag van de
maand zingen we de mis in de Trudokerk
en daarnaast verzorgen we door het jaar
ook nog de gezangen van een aantal
missen in de Elkerliekkapel en in de kerk
van de Goddelijke Voorzienigheid.
Aarzel niet langer en stap over de drempel
heen zou ik zeggen. Misschien hebt u
vroeger wel ooit in een koor gezongen en
bent u er om wat voor reden dan ook mee
gestopt. Mij is het persoonlijk ook zo vergaan en nu zing ik alweer bijna tien jaar
met heel veel plezier in het Mariakoor.
Bij onderstaande personen kunt u zich
aanmelden of nadere informatie krijgen:
Anny van de Kimmenade – Broens, voorzitter – telefoon 0492-52 50 65.
Leo van Tilburg, secretaris – telefoon
0492-53 61 51.
Jan van de Beek, Dirigent- Telefoon
0642749715.
Mocht u niet zo hard van stapel willen
23

SCOOTMOBIELADVIES

was voorheen MELL

AL 12 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR UW
MOBILTEITSPRODUCTEN, en TROPHY 6 specialist.
SCOOTMOBIEL - ROLLATOR - ROLSTOEL ( verkoop en verhuur )
Vaak zijn er mooie gebruikte scootmobielen bij ons te koop,
eventueel met garantie.
Ook voor beenbeschermhoezen , reparatie en accu,s,en verzekering, kunt U bij
ons terecht.
Uniek in NL en alleen bij ons: scootmobielen met terugkoop garantie,
vraag naar onze voorwaarden.
Voor info , of afspraak in de showroom >>>> bel : 0613188117
www.scootmobieladvies.eu
e mail : info@scootmobieladvies.eu>
website,en emailadres zijn per 1 januari 2015 ..... in de lucht
24
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lopen en u niet direct willen aanmelden,
kom dan op zijn minst eens vrijblijvend
kennis met ons maken en luisteren tijdens een wekelijkse repetitie. U bent van
harte welkom.
Het Mariakoor rekent graag op u!
Leo van Tilburg,
Secretaris Mariakoor.

Koning Machiel van Roij en Prins Erwin
Wijnhoven

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
kroond tot Jeugdkoning.
Zaterdag 9 mei j.l. vonden onder grote publieke belangstelling de wedstrijden voor
de Koningstitels 2015 plaats op de doel
in Aarle Rixtel. 13 Senioren en 6 junioren
gingen de strijd aan waarbij ook Keizer
Toon van Hoof, zij het buiten mededinging, deelnam. Als gastschutter nam ook
Maarten Mulder eveneens buiten mededinging deel.
Zoals gebruikelijk bij een Koningswedstrijd werden eerst 5 proefpijlen en daarna
32 tellende pijlen verschoten. De jeugd
verschoot de tellende pijlen steeds in sets
van 2. Zij waren hierdoor eerder op de
avond klaar en konden onder het genot
van een hapje en een drankje wachten op
de uitslag welke na de wedstrijd van de
senioren bekendgemaakt zou worden.
Na de laatste verschoten pijl was nog
niet duidelijk wie de Koning zou worden
en het publiek gaf aan dat er geen duidelijk verschil was waargenomen tussen de
diverse schutters. Voorzitter Martien v.d.
Graef maakte als eerste de uitslag bij de
jeugd bekend:

1. Anno van Eerd
218 punten
Jeugdkoning 2015
2. Joost Botman
211		
Jeugdprins 2015
3. Stijn Geene		
186
4. Tom Verleisdonk
117
5. Ruben van de Ven 113
94
Aarle Rixtel. Een voor het publiek boei- 6. Ralph Verleisdonk
ende en tot het eind toe zeer spannende
strijd bij zowel de jeugd als de senioren Na het uitreiken van de diverse versierleverde 2 nieuwe koningen op bij HBS de selen behorende bij de titels van JeugdEendracht. Na het tellen van de punten koning en Jeugdprins volgde de bekendkon Machiel van Roij gekroond worden tot making van de resultaten van de senioren
nieuwe Koning van HBS de Eendracht. Bij het optellen van de behaalde punten
Bij de junioren werd Anno van Eerd ge- bleek dat het verschil tussen nummer 1
en 2 en tussen nummer 2 en 3 slechts 2

Machiel van Roij nieuwe
Koning en Anno van Eerd
nieuwe Jeugdkoning
bij Handandboogschutterij de
Eendracht.

25

Het is en blijft een
kwestie van gunnen...
www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

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

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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5. Paul v. Bakel			
269
6. Geert v. Ganzenwinkel
259
7. Toon van Hoof		
253 (C)
8. Stijntje Mulder-Krijnen
251
9. Henk Verachtert		
250
10. Jan van Rooij		
249
11. Arno Donkers		
233
12. Gerrie v. Hoof		
219 (TR)
Nieuw PR
13. Jo Maas			
142
BM Maarten Mulder		
278
Op zaterdag 23 mei a.s. wordt de volgende wedstrijd van het van GanzenwinOnze toekomst Achterste rij vlnr: Jeugd- keltoernooi verschoten. Tegenstander
koning Anno v.Eerd, Stijn Geene en is HBV Oude Roem Handhaven uit SoJeugdprins Joost Botman. Voorste rij vlnr: meren, aanvang 17.00 uur.
Ruben v/d Ven, Tom en Ralph Verleisdonk.
punten bedroeg en werd na aflopen van
de ranglijst duidelijk dat Machiel van Roij
Koning 2015 was geworden en Erwin
Wijnhoven Prins 2015.
Voorzitter Martien van de Graef overhandigde de bijbehorende prijzen en
bloemen en kroonde Machiel tot Koning
van de Eendracht 2015.
Na het traditionele Koningsschot werd de
avond voortgezet met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje
en een hapje.
Vermeldenswaardig was verder nog dat
traditionele schutter Gerrie van Hoof met
zijn resultaat, herleid naar 25 pijlen, zelfs
een nieuw PR had geschoten tijdens
deze wedstrijd. Was 169 punten en werd
nu 171 punten.
Uitslag Koningschieten 2015:
1. Machiel van Roij		
283
Nieuwe Koning
2. Erwin Wijnhoven		
281
Nieuwe Prins
3. Frank Schepers		
279 (C)
4. Walter Jansen 		
275

In het kader van de Laarbeekse watermaand organiseren wij op 28 juni een
zomerveldtoertocht, u kunt deze datum
alvast noteren in uw agenda.
De komende weken staan naast het gebruikelijke programma de Aarlese Peelroutes en de rondjes Berg en Dal op ons
programma, op onze site kunt u daar de
verdere gegevens over vinden.
Begin juli gaan we weer Happen en
Trappen en begin september staat dit jaar
het recreanten weekend gepland. Voor
beide evenementen kan men zich tot 1
juni opgeven.
Afd. publ.

Klokje
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
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Senioren
gym
Fysiotherapie en training Kemps en Rijf gaat vanaf 20 mei
2015 wekelijks een beweeguur verzorgen voor alle bewoners
van Laarbeek!
De volgende thema’s staan centraal tijdens de les: sport en
spel, fitness en geheugentraining /dans. Iedere week komt
een ander thema aan bod.
De les zal vanaf 20 mei iedere woensdagmiddag van 14:3015:30 uur plaatsvinden in de gezamenlijke ruimte van de
Zonnetij. (zaal 87)
Bent u geïnteresseerd kom dan 20 Mei langs voor meer
informatie en gratis proefles!
Met vriendelijke groet,
Team Fysiotherapie en training
Kemps en Rijf
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maken voor een bezoek buiten de openingstijden.
Contact

Wat doet Kledingbank Adres: Stichting Kledingbank Laarbeek,
Laarbeek? Beekerheide 41, 5741 HB Beek en Donk

Email: kledingbanklaarbeek@gmail.com
LAARBEEK – De Kledingbank Laarbeek Website: www.kledingbanklaarbeek.nl
biedt inwoners die het financieel moeilijk Telefoonnummer: 06 50864686 (Marjan
hebben, onder-steuning door kosteloos Reusien, voorzitter Kledingbank)
kleding te verstrekken. Huisvesting, voeVervanging openbare
ding en kleding behoren immers tot de
verlichting
primaire levensbehoeften. De kledingbank werkt alleen met vrijwilligers. Zij ontLAARBEEK - De gemeente Laarbeek
vangen hier geen vergoeding voor.
zorgt voor de openbare verlichting, door
Met een verwijsbrief van Gemeente,
middel van arma-turen op lichtmasten.
GGD, LEV groep, Stichting Leergeld,
Deze hebben ieder een andere levensSchuldsanering, Huis-arts, Vluchtelingenduur en zijn op een verschillend moment
werk, Stichting Vierbinden of Stichting
aan vervanging toe. Verspreid over de
ORO kunnen mensen zes kledingstukken
hele gemeente Laarbeek worden de
per drie maanden gratis bij de Kledingkomende maanden (vermoedelijk rond
bank komen halen. Deze verwijsbrief is
de zomervakantie) ongeveer 225 lichteen jaar geldig.
masten en 280 armaturen vervangen. De
Mensen die niet in aanmerking komen
bestaande armaturen worden vervangen
voor een verwijsbrief kunnen gebruik
door armaturen met wit licht. Dit zorgt voor
maken van de tweedehandswinkel VIA
een betere kleurherkenning en zichtbaarVIA die gekoppeld is aan de Kledingbank.
heid van weggebruikers. Ook vergroot wit
Deze winkel is bedoeld voor inwoners
licht het gevoel van veiligheid. Op enkele
van Laarbeek en omstreken. Hier wordt
punten worden er masten bijgeplaatst.
goede, tweedehands kleding aangeDuurzaamheid belangrijk
boden te-gen een kleine vergoeding. De
Duurzaamheid is erg belangrijk voor het
inkomsten worden gebruikt om het werk
huidige college. Mede daarom worden
van de Kledingbank mogelijk te maken.
er dit jaar 260 LED-armaturen geplaatst.
Deze armaturen gaan lang mee en zijn
De openingstijden van de Kledingbank
energiezuinig, waardoor het totale enervoor zowel het halen als brengen van klegieverbruik van de openbare verlichting
ding zijn:
behoorlijk afneemt.
• Woensdag van 14.00 uur tot 16.30 uur
• Zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur
Locaties
Als mensen het moeilijk vinden om tijdens
Op de volgende locaties worden lichtreguliere openingstijden met een vermasten en armaturen vervangen of bijgewijsbrief naar de Kledingbank te komen,
plaatst.
dan kunnen zij telefonisch een afspraak
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Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en Interim
controlling.

Ondernemen
is topsport!

U weet precies waar u aan toe bent. U krijgt bij
ons een begrijpelijk, betrouwbaar en gedegen
advies. Onze aanpak is geschikt voor iedere
onderneming ongeacht uw branche of (online)
boekhoudsysteem.
Obresa heeft zowel regionaal als landelijk
een uitstekend netwerk en werkt samen met
zorgvuldig geselecteerde partijen!

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103
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Beek en Donk: De Hei (bijplaatsen), Tuinstraat, Brakenstraat, Otterweg (van de
vijver tot gedeelte kruising Brouwerstraat),
Jacob van Ruysdaelplantsoen, Antoniusplein. Anjerstraat, Peeldijk (bijplaatsen
aan begin straat), Krommesteeg en Pater
Eustachiuslaan (bijplaatsen).
Aarle-Rixtel: Julianalaan, Aarle-Rixtelseweg, Koppelstraat, Bosscheweg, Croylaan en Jonker Karellaan.
Lieshout: Grotenhof, Coolhof, Holenboest, Ekelcamp, Postelstraat, Herenthalslaan, De Vang, Heertums Akker, Reigerlaan, Lijsterlaan, Roeklaan en Bosrand.
Mariahout: Donkersvoortseweg, Bosven
en Knapersven (bijplaatsen).

Rijkswaterstaat renoveert
Laarbeekse bruggen
LAARBEEK - In mei en juni worden vier
bruggen in gemeente Laarbeek gerenoveerd. Het gaat om de Brug over Sluis
V (Achterbosch), Aarle-Rixtelsebrug,
Laarbrug (Het Laar) en Bavariabrug (Lieshout). De werkzaamheden worden door
aannemerscombinatie Mourik en Istimewa geclusterd, zodat iedere brug maar
één keer afgesloten is. Als de werkzaamheden en eventuele omleidingen starten
wordt dit in de media en op locatie gecommuniceerd.
Bij de eerste twee bruggen gaat
grotere werkzaamheden, zoals
vangen van de aandrijving, het
en de afsluitboominstallaties.

overige twee gaat het enkel om het vervangen van de brugleuningen.
Brug over sluis V: Vanaf 8.00 uur
op vrijdagochtend 29 mei tot donderdagmiddag 18 juni 17.00 uur is deze brug afgesloten voor autoverkeer. De brug blijft
wel open voor fietsers en voetgangers. In
het weekend van 29 mei wordt het oude
brugdek eruit gehaald en in het weekend
van 12 juni wordt het vernieuwde brugdek
teruggeplaatst. In die weekenden is de
brug ook gesloten voor scheepvaartverkeer.
Aarle-Rixtelsebrug: De Aarle-Rixtelsebrug is vanaf 22.00 uur op vrijdag 19
juni tot maandagochtend 22 juni 6.00 uur
én van vrijdag 10 juli 22.00 tot maandag
13 juli 6.00 uur afgesloten voor wegverkeer.
Laarbrug: De Laarbrug is van donderdag 25 juni 17.00 tot vrijdag 26 juni
17.00 uur afgesloten voor autoverkeer.
De brug blijft wel open voor fietsers en
voetgangers.
Bavariabrug: De Bavariabrug is tijdens de werkzaamheden van maandag
29 juni tot woensdag 1 juli niet afgesloten
voor verkeer.
Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden?
Bel dan met de gratis informatielijn 08008002 van Rijkswaterstaat of kijk op
www.rws.nl/gova.

Gemeentehuis gesloten

het over LAARBEEK – Vanwege Pinksteren is het
het ver- gemeentehuis op
maandag 25 mei
brugdek gesloten.
Bij de
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50 jaar geleden
3 mei Missie Kledingactie Ten bate
van de Aarle-Rixtelse missionarissen, de
paters T. van den Heuvel, W. Barten, B.
Fleskens, de broeders A. van Vlerken,
P. Fleskens en K. Hagelaar en zuster
Th. Gruyters, is zaterdag te Aarle-Rixtel
een kledingactie gehouden, waarvan het
resultaat alle verwachtingen heeft overtroffen. Het plaatselijke missiecomité ondervond hierbij prima medewerking van
de verschillende buurtschap comités. Het
beroep op de bevolking om kleding, goed
verpakt, gereed te zetten, was overal opgevolgd. Het resultaat was 15 kubieke
meter kleding, waaronder gloednieuwe
en voor de rest over het algemeen zeer
goede kwaliteit. Een bedrag van f 90,-werd bovendien nog ingezameld. Na sortering wordt de kleding ter beschikking
gesteld van de missie prefectuur, die voor
verder transport zal zorgen.
7 mei Diamanten bruiloft In verband met
de viering van de diamanten bruiloft van
het echtpaar Kandelaars – Cornelissen
te Aarle-Rixtel heeft het feestcomité voor
zondag het volgende programma opgesteld: om 10 uur wordt het echtpaar
thuis ( Mariastraat 26 ) afgehaald. In de
stoet trekken mee harmonie “De Goede
Hoop” , de gilden St. Margaretha en
O.L. Vrouw en een aantal bruidsmeisjes.
Om half 11 zal pastoor F. van den Berk
in de parochiekerk een plechtige H. Mis
van dankbaarheid opdragen. Om half 12
brengen de harmonie, de beide gilden en
het gemengd koor “De Klokkengieters
van 1660” op het kerkplein een aubade.
Daarna zal de voorzitter van het feestcomité, namens dit comité, de verenigingen
en de hele Aarlese gemeenschap officieel
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het prachtige geschenk aanbieden: een
retourtje Australië – Nederland voor hun
zoon en zijn vrouw. ’s Middags van twee
tot half vier is er een receptie in het patronaat. Bewoners van de Mariastraat en
de Dorpsstraat worden verzocht zondag
de vlag uit te steken.
8 mei Emigrantenpaar Kandelaars naar
10 jaar weer thuis Onmogelijk te zeggen
wier blijdschap nu het grootste was. Die
van vader en moeder Kandelaars sr., of
die van de heer en mevrouw Kandelaars
jr. Zij ontmoetten elkaar na 10 jaar weer.
Want zolang is het geleden dat zoon Peter
Kandelaars met zijn vrouw de grote stap
waagde en emigreerde naar Australië.
Zoals bekend heeft het feestcomité “Rixtelse Akkers” door acties, alhier in Aarle-Rixtel en omgeving én in Australië,
de overtocht voor deze twee mogelijk
gemaakt. Dat was het feest geschenk
voor het oudste echtpaar Kandelaars, dat
zondag de diamanten bruiloft vierde. Het
comité haalde binnen zes weken f 7.300
van de benodigde f 8.500 bijeen. De voldoening moet voor dit comité groot zijn
geweest, toen het de ontmoeting tussen
het oude en jonge echtpaar mocht bijwonen.
17 mei Projectiel gevonden Te Aarle-Rixtel ter hoogte van de Laarbrug is
zaterdagmiddag aan de kant in het water
van het Wilhelminakanaal, alwaar door
de jaren heen hebben bij goed weer duizenden en duizenden mensen verkoeling zochten, een onontplofte, op scherp
gesteld, Engelse projectiel gevonden.
De mijnopruimingsdienst uit Venlo heeft
zondagmorgen om half tien dit projectiel
opgehaald.
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