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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:  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: 
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.

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: 15-6  /  29-6  /  13-7  /  31-8  /  14-9  /  28-9  /  12-10  / 2-11
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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 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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Zondag  7 juni – 10e Zondag door het jaar  - Sacramentsdag
Voorganger: Pater Wester
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
 Henk van Duppen    (koperpoetsgroep)
 Jan van Dooren   (sterfdag/O.L.V. Gilde)
 Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
 Harrie van Boxmeer    (verj.)
 Hanneke van Berlo
 Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
 Overleden ouders de Korte - Verhaar 
 Martien van der Linden
 Sien Nooijen     (fund.)
 Herman Biemans    (par.)
 Jan Hornes     (par.)
 Nelly van de Ven    (par.)
 Overleden ouders Jan en Mien Smits – v. d. Ven
 Jan van der Sanden    (sterfdag)
 Willy en Martina Aarts – v. d. Leemputten
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 10 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 14 juni t/m vrijdag 19 juni 

Zondag  14 juni - 11e  Zondag door het jaar 
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering  – Cantorij
 Jo Daniëls – Gijsbers   (par.)
 Giel Brouwers en Truus Cuppen – Brouwers
 Ben Loomans
 Tot welzijn van onze parochie 
Woensdag 17 juni 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Riek Kuijken – Thomassen, 94 jaar.

Week van zondag 7 juni t/m vrijdag 12 juni
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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.

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: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.
redactie@gemeenschapsblad.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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Restaurantavond 
Zonnetij Aarle-Rixtel

Onder het motto “Eten en ontmoeten” or-
ganiseert ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair elke 2 weken een 
restaurantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. De  eerstvolgende avond 
zal plaatsvinden op dinsdag 9 juni a.s.
Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het diner 
wordt geserveerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 4 juni 15.00 
uur. U kunt dit doen via het secretariaat 
van ViERBINDEN 0492-328800 of via 
een e-mail naar stichting@vierbinden.nl 
De restaurantavonden vinden iedere 14 
dagen plaats en worden steeds bekend 
gemaakt in dit blad.
Om u nog een keer te laten genieten van 
onze heerlijke asperges voor het seizoen 
sluit hebben wij voor 9 juni a.s. nog een 
keer het aspergemenu op het programma 
staan. Het menu bestaat uit:

Gebonden aspergesoep met verse as-
perges en kervel 

Vers gekookte asperges
Malse plakjes beenham

Hollandaisesaus
Gekookte krieltjes met peterselie

Verse aardbeien en slagroom

Voor ons driegangenmenu 
betaalt u € 13,50

Graag tot ziens op 9 juni a.s.

Opbrengst kaartenactie van ba-
sisschool Brukelum voor 

5 goede doelen!

Wat een kanjers, de kinderen van basis-
school Brukelum! Een paar weken ge-
leden kregen wij een uitnodiging van hen 
om op 19 mei aanwezig te zijn bij de uit-
reiking van de cheques.
De kinderen hadden zelfgemaakte 
kaarten verkocht in het dorp. De op-
brengst ging naar 5 goede doelen: 
Jongerencentrum Cendra, organisatie 
jeugdcarnaval De Gele Kielen,  Scouting 
Aarle-Rixtel, De Zorgboog/Mariëngaarde 
en Muziek=COOL (harmonie De Goede 
Hoop).
Nadat Iris van der Goor aan de ouders, 
kinderen en onderstaande verenigingen 
had verteld  hoe de kaartverkoop was ge-
gaan en wat deze verenigingen/instanties 
zoal doen in het dorp, werd er  door de 
kinderen afgeteld om het bedrag te ont-
hullen. We waren allemaal danig verrast 
wat er op de cheque stond.
Dit vinden wij allemaal super en zijn er 
ontzettend blij mee!
Wij allemaal willen de kinderen en leer-
krachten van basisschool Brukelum hier-
voor bedanken, geweldig!!!
Cendra, De Gele Kielen, Scouting Aar-
le-Rixtel, Zorgboog/Mariengaarde, Mu-
ziek=COOL,  harmonie De Goede Hoop
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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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Kom dansen in de Waterpoort!

Na het succes van de vorige dansmid-
dagen staat de volgende al weer voor de 
deur. Op dinsdag 2 juni aanstaande zal in 
de ontmoetingsruimte van de Waterpoort 
weer een dansmiddag georganiseerd 
worden.
Onder leiding  van onze DJ Arie Wagel-
mans zullen verschillende gezelschaps-
dansen 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 2 juni begint om 14.00 
uur en duurt tot 16.00 uur. Voor meer in-
formatie kun je terecht bij ViERBINDEN 
Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl 
of 06-45203227. 
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

De Eerste Hulp Bij
Dementie koffer

Dementie is een ziekte die veel vragen 
kan oproepen. Wat is dementie en hoe 
gaat het nu verder? Ook als u in uw 
naaste omgeving geconfronteerd wordt 
met iemand met dementie kan het heel 
prettig zijn om informatie te hebben over 
het ziektebeeld. Hoe kunt u het beste met 
de dementerende omgaan?  
De Eerste Hulp Bij Dementie koffer bestaat 
uit foldermateriaal, boeken en beeldmate-
riaal over dementie. In de koffer zit niet 
alleen informatie, maar ook verhalen van 
lotgenoten en spelletjes die u samen kunt 

doen met de dementerende. De kinder-
boeken in de koffer leggen op een een-
voudige en duidelijke wijze aan kinderen 
uit wat dementie is. De EHBD koffer bevat 
informatie voor dementerenden, mantel-
zorgers, kinderen, familieleden en andere 
geïnteresseerden. 
Bij ViERBINDEN kunt u de EHBD koffer 
lenen. Het lenen van deze koffer gaat net 
als in de bibliotheek. De uitleentermijn 
voor de koffer is 6 weken en alle infor-
matie is ter inzage. 
Er zijn geen kosten aan verbonden wel 
ondertekent u de uitleenvoorwaarden.  In-
dien u belangstelling heeft voor de EHBD 
koffer, dan kunt u contact opnemen met 
ViERBINDEN, Otterweg 27 Beek en 
Donk, 0492-328803 
of hbouwmans@vierbinden.nl

Bridgeclub De Dreef

Vanwege uitbreiding van onze accommo-
datie, kan onze gezellige bridgeclub  per 
aanvang nieuwe seizoen weer enkele 
nieuwe leden plaatsen. Het seizoen be-
gint weer 10 september a.s.
Op dit moment spelen wij op donderdag 
middagen in De Dreef in twee lijnen. De 
club heeft momenteel 54 leden.
Ook als u geen vaste partner heeft kunt U 
zich aanmelden.
Wij kunnen dan voor U een partner mid-
delen.
Tevens zullen we in september weer 
starten met een cursus beginners als ook 
cursus gevorderden. Deze cursus wordt 
gegeven in de pastorie en is gratis toe-
gankelijk voor KBO leden.
Inlichtingen:  G.Peeters   tel. 381961  
email g.peeters67@upcmail.nl
Cursus: Toon Relou  386133 
ajrelou@upcmail.nl
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17 Mei 2015
 Onze Lieve Vrouw gilde 

Aerle Kringwedstrijd 
Brabants wipschieten.

Op zondag middag 17 mei heeft op             
t’ Jan van Doorenpaviljoen bij het Onze 
Lieve Vrouwe gilde uit Aerle wederom 
een kringwedstrijd Brabants wipschieten 
plaatsgevonden. De schutters gingen de 
onderlinge strijd aan onder mooie weers-
omstandigheden. Grote winnaar werd 
Bert Vorstenbosch van het sint Servatius  
gilde uit Lieshout die de beste schutter 
was bij de bejaarden en met de 1e prijs 
naar huis ging, ook Gerard van der 
Linden van hetzelfde gilde werd 2e op het 
onderdeel personeel, Ruud Mijnsbergen  
uit Lieshout werd 5e op dit onderdeel. De 
pas beginnende schutter Hans van den 
Boomen van het  gilde St. Antonius en St. 
Sebastianus uit Gemert zorgde voor de 
grote verrassing door de 3e plaats op het 
onderdeel Personeel te schieten. Frans 
Panhuizen van het sint Antoniusgilde uit 
Beek werd 2e Kampioen. Jan Rovers van 
het Sint Leonardus gilde uit Beek en Donk 
werd 6e bij de Vrije Hand. Verder werden 
de puistprijzen als volgt verschoten: 
1e Toon Pennings Aarle Rixtel 2e Jos v/d 
Heuvel Aarle Rixtel 3e Hans v/d Boomen 
Gemert 5e Jan Gevers Beek en Donk 6e 
Frans v Griensven Aarle-Rixtel
7e Jos v/d Heuvel Aarle Rixtel. Wilt u ook 
eens kennis maken met  het Onze Lieve 
Vrouwen gilde ??? U bent welkom in het 
gildepaviljoen nabij ”t’Hagelkruis”op don-
derdag avond vanaf 19:30 uur. De koffie 
staat klaar.

Erekampioen: 1e Willie Donkers  
Lierop
Kampioen: 1e Willie Donkers Lierop 2e 
Frans Panhuizen Beek en Donk
Personeel: 1e Frits Kiggen Someren 2e 
Gerard v/d Linden Lieshout 3e Hans v/d 
Boomen Gemert 4e Willy Hoebergen So-
meren 5e Ruud Mijnsbergen Lieshout 6e 
Huib Vossen Someren
Vrije Hand: 1e Sjan Vossen Someren 2e 
John v/d Vleuten Someren 3e Willie Don-
kers Lierop 4e Willy Hoebergen Someren 
5e Huib Vossen Someren 6e Jan Rovers 
Beek en Donk
Viertal: Gilde Sint Joris Someren
Schutters 1 Sjan Vossen 2 Willy Hoe-
bergen 3 Huib Vossen 4 John v/d Vleuten
Bejaarden: 1e Bert Vorstenbosch Lies-
hout 2e Hann v Seggelen Lierop 

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

Heeft uw zoon of dochter wat moeite met 
vakken op school? Zijn er (concentratie-)
problemen tijdens het maken van huis-
werk en leren voor een toets?
Misschien is het geven van wat extra aan-
dacht en zorg in de vorm van bijlessen en 
studiebegeleiding een oplossing!
Chris van der Rijt heeft ruim 39 jaren 
ervaring in het onderwijs en kan helpen 
sommige dingen sneller of beter te be-
grijpen. Of het nu bijvoorbeeld gaat om 
Nederlands, rekenen, begrijpend of in-
zichtelijk lezen, het maken van huiswerk 
of iets dergelijks, u kunt vrijblijvend con-
tact opnemen met 06 21501500 voor het 
maken van een afspraak. Via de mail kan 
ook. Stuur uw reactie dan naar 
cmvanderrijt@onsbrabantnet.nl. 
Chris van der Rijt
Laag Strijp 28 5735 PD  Aarle Rixtel
0492 383058     06 21501500

Klokje                                               
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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 
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Start nieuwe blazersklas voor  
volwassenen

Harmonie De Goede Hoop heeft de afge-
lopen jaren ongeveer 50 volwassenen in 
de gelegenheid gesteld om op latere leef-
tijd nog een muziekinstrument te leren 
bespelen.
En met veel succes, want hieruit zijn 2 en-
thousiaste orkesten ontstaan, het OJO en 
La Banda,  die elke week repeteren in De 
Couwenbergh en een paar keer per jaar 
optreden.
Op de vraag, hoe de muzikanten van 
deze 2 orkesten de afgelopen jaren 
hebben ervaren om met muziek bezig te 
zijn, kregen wij de volgende reacties:
-samen muziek maken is leuk!
-je bent nooit te oud om een instrument te 
leren bespelen
-ik heb spijt dat ik er niet eerder mee be-
gonnen ben
-ontspannend en inspirerend tegelijk
-gewoon ontzettend leuk om met een 
groep samen muziek te maken, steeds 
meer te kunnen, samen te groeien en het 
is nog gezellig ook bovendien!
We hebben o.a. van diverse ouders, 
waarvan de kinderen meedoen met het 
project Muziek=Cool, de vraag gekregen 
of wij evt. weer een nieuwe blazersklas op 
zouden willen  starten, maar ook andere 
mensen hebben hun interesse getoond.
Er zijn nu al 7 mensen die zich hebben 
aangemeld, maar het zou natuurlijk mooi 
zijn als we  nog meer geïnteresseerden 
hebben!
Dus heb je al zo vaak gedacht: het lijkt 
mij ook leuk om een instrument te kunnen 

bespelen, wacht dan niet en meld je nu 
aan. Iedereen start op hetzelfde niveau 
en dat maakt het juist nu zo gemakkelijk 
om mee te doen!!
Bij voldoende belangstelling willen we in 
september 2015 deze blazersklas starten.
Heb je belangstelling om alsnog je muzi-
kale talenten te ontwikkelen, neem dan 
contact op met de secretaris Marieke 
Bouwman, 06-51774142, e-mail:  
secretaris@harmonie-dgh.nl.
Ook voor vragen kun je bij haar terecht.
Door je belangstelling kenbaar te maken, 
verplicht je je nog tot niets. Het gaat er in 
eerste instantie om te weten of er über-
haupt belangstelling is. Met de belang-
stellenden wordt dan in juni een informa-
tieavond belegd.

Bedankt!!!

De boekenmarkt in ons kerkje heeft totaal 
€ 1585,- opgebracht!
Wij zullen dit bedrag weloverwogen gaan 
besteden aan de verdere restauratie van 
ons kerkje.
Wij willen de gevers én kopers hiervoor 
hartelijk dankzeggen!

Bestuur stichting het Kouwenbergs kerkje

Busreis KBO

Woensdag 3 juni en donderdag 4 juni on-
derneemt de KBO een busreis naar Ieper.
Vertrek op woensdag  om 08.00 uur vanaf 
het Kerkplein.
Denk aan paspoort of ID-kaart

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel
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KBO-Brabant 

lanceert 
Ons Platform

Vanaf vandaag kunnen alle senioren in 
Brabant gebruik maken van Ons Plat-
form, een online platform ontwikkeld 
door KBO-Brabant en Cubigo. Ons 
Platform is een digitaal bureaublad dat 
is afgestemd op de behoeften van se-
nioren. KBO-Brabant heeft dit platform 
ontwikkeld om het gebruik van internet 
op zowel een computer als tablet te ver-
gemakkelijken. Door de intuïtieve opzet 
en het gebruiksgemak is het door ie-
dereen te gebruiken, zelfs wanneer ie-
mand geen ervaring heeft met internet.
Het platform bevat allerlei gebruiks-
mogelijkheden op het gebied van ont-
moeting, nieuws, recreatie en zorg. Se-
nioren kunnen zelf kiezen aan welke 
functies zij behoefte hebben. De func-
ties zijn gebruiksvriendelijk waardoor 
ook degenen met de grootste drem-
pelvrees Ons Platform kunnen ge-
bruiken. Kortom, zelfstandig het in-
ternet op binnen een veilige omgeving. 
Deze online toepassing biedt senioren de 
kans om dagelijkse contacten te onder-
houden via e-mail of videobellen, allemaal 
binnen het systeem. Bovendien biedt Ons 
Platform senioren een bron aan informatie 
over de eigen buurt, wijk en woonplaats. 
Naast het sociale aspect ondersteunt het 
platform zorg op afstand met behulp van 
technologie. Ons Platform zorgt ervoor 
dat middelen en zorg efficiënter worden 
ingezet waardoor mensen zo lang moge-
lijk thuis kunnen blijven wonen. Verschil-
lende diensten zijn gebundeld. Zo kun je 
met de tablet of computer via het platform 
maaltijden bestellen, een videogesprek 

met de verpleegkundige voeren of hulp 
van de buren inroepen. In de nabije toe-
komst zijn ook medische toepassingen 
mogelijk, zoals je bloeddruk doorsturen 
of een afspraak maken met je huisarts. 
Ons Platform ondersteunt maximaal, 
is gratis en erg eenvoudig in gebruik.
Het platform van Cubigo won in 2014 de 
publieksprijs voor het meest innovatieve 
product in de zorg, en werd door Google 
benoemd tot één van de 15 meest tech-
nologische start-ups ter wereld. Met recht 
dus een waardevolle tool voor de seni-
oren in Brabant. Op www.kbo-brabant.nl 
is een pagina ingericht met meer infor-
matie over Ons Platform en doorverwij-
zingen naar online registratie en de app.

Uitnodiging 
begeleiders van 

de Roefelgroepjes.

Wil je weten waar en hoe laat je op de 
Roefeldag er moet zijn?

Wij nodigen de begeleiders van de 
groepjes uit om op
9 juni tussen 18:30 en 20:30 uur bij 
Cendra
de briefjes van hun Roefelgroepje op te 
komen halen.
De begeleiders zorgen ervoor dat de kin-
deren van hun groepje op de hoogte ge-
bracht worden van de nodige informatie.

Het roefelcomité 
Marleen v.d. Heyden      tel: 383423
Miriam Chatrer               tel: 383233
Anja van Stam               tel: 381868
Jolanda Verbakel           tel: 381470
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Koninklijke onderscheiding
Afgelopen zaterdag 30 mei vond in  de 
kantine van voetbalvereniging ASV’33,  
een drukbezochte receptie plaats, die 
het bestuur aanbood aan een van de 
grote steunpilaren van de club, dorpsge-
noot Paul Kweens(72), die dit jaar het feit 
herdacht dat hij al 50 jaar als jeugdleider 
en jeugdtrainer binnen ASV’33 actief is. 
Samen met echtgenote Diny, kinderen en 
kleinkinderen mocht de jubilaris veel ge-
lukwensen in ontvangst nemen. 
Waarnemend burgemeester Frans 
Ronnes zette de jubilaris even extra in 
het zonnetje temidden van zijn familie, 
vrienden, bekenden en de talrijk opge-
komen ASV-ers en benoemde hem tot 
lid in de Orde van Oranje Nassau. Het 
voetbal druipt er gewoon vanaf, memo-
reerde de burgemeester, en hij prees hem 
voor zijn vrijwilligerswerk voor de voetbal-
club. Want trainen is ook stukje opvoe-
ding van jongeren en daar heeft Paul zijn 
steentje aan bijgedragen. Hij staat bekend 
als een man van zijn woord, die zijn trai-
nerschap en alle andere activiteiten altijd 
heel serieus heeft opgevat, aldus de bur-

gemeester. Hilariteit 
ontstond aan het eind 
van zijn toespraak 
omdat de burge-
meester van mening 
was dat Paul lang 
genoeg trainer en be-
geleider was geweest 
en dat dit dus ook 
zijn afscheidsreceptie 
was. Dat leverde luid-
keelse reacties uit het 
publiek op waaruit 
meteen duidelijk werd 
dat Paul zijn laatste 
dagen bij ASV’33 nog 
niet versleten heeft. 

Nadat de burgemeester het bijbehorende 
lintje had opgespeld bij Paul betrok hij 
diens vrouw Diny natuurlijk in zijn felici-
taties en overhandigde haar een mooi 
boeket.
En anekdotes zijn er natuurlijk genoeg 
maar het beste blijft altijd nog het verhaal 
over het bezoek van een elftal dat Paul 
begeleidde naar een uitwedstrijd en daar 
de vraag werd gesteld. Is jullie trainer er 
niet bij. Zoals bekend is Paul niet groot 
van stuk is en hij viel dus niet op tussen 
zijn pupillen. Maar wij weten inmiddels 
allemaal. Klein van stuk maar zijn daden 
zijn groot. 
Paul is 50 jaar onafgebroken jeugdleider 
en trainer bij de Aarlese voetbalclub ge-
weest. In die periode trainde hij van som-
mige families 3 generaties. Omdat zijn 
hart vooral bij de jeugd ligt traint hij mo-
menteel de Mini’s. Paul vervulde in die 
jaren nog meer functies binnen de voet-
balvereniging, Hij maakte jarenlang deel 
uit van het hoofdbestuur en de elftalcom-
missie. Hij nam meermalen deel aan de 
NKS jeugdkampen. Hij was leider van het 
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DAG VAN DE BOUW 
13 juni 2015 

Brede school Aarle-Rixtel

Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 
13 juni a.s. nodigen wij u van harte uit 
om een kijkje te komen nemen op onze 
bouwlocatie aan de Heindertweg. Wij 
stellen ons bouwproject open voor het 
publiek van 10.00 uur tot ca. 16.00 uur.
U kunt, op eigen gelegenheid, door ge-
deelten van het schoolgebouw in aan-
bouw lopen. Op diverse plekken in het 
gebouw zijn onze medewerkers aanwezig 
om u iets te vertellen over het bouw-
proces, de planopzet of bijvoorbeeld de 
gebruikte (zichtwerk) materialen. 
Door middel van plattegronden zullen we 
aangeven waar de scholen 
De Heindert en De Driehoek en kinder-
opvang met peuterspeelzaal van Fides in 
dit bijzonder vormgegeven gebouw zullen 
worden gehuisvest.
Vanzelfsprekend zullen wij zorgen voor 
een veilige toegankelijkheid, ook 
(met enige beperking en met uitzondering 
van de verdiepingsvloer) voor minder va-
liden. Kleine kinderen (toekomstige ge-
bruikers) zien wij graag verschijnen onder 
begeleiding van een ouder of begeleider. 
Vanwege de aanwezige geringe parkeer-
gelegenheid en beperking van de over-
last in de buurt vragen wij u vriendelijk, 
zo mogelijk, per fiets of te voet te komen.

Wij ontvangen u graag met een kopje 
koffie en voor de kinderen is er een lek-
kere ‘coole’ verrassing.

Bezorgers gezocht.

Door het uitvallen van de huidige be-
zorger is de redactie van dit blad  drin-
gend op zoek naar vrijwilligers voor de 
bezorging route Molenstraat-Laarweg-To-
renakkerweg,  Het kost U slechts een 
klein uurtje, eenmaal in de 14 dagen, op  
de maandagmiddag/avond. U kunt zich 
aanmelden bij een van de redactieleden. 
De voorzitter,
Jan den Mulder.

2e elftal en was ook grensrechter bij het 
1e elftal. Hij was jarenlang hoofdtrainer bij 
de dames en begeleider van het 2e da-
mesteam. Alsof dat nog niet genoeg was 
nam Paul ook nog de taak van klusjesman 
op zich. Kortom een heel mensenleven 
in dienst van de voetbalvereniging. Een 
mens met een echt rood-wit ASV’33 hart 
en daar was hem erg dankbaar voor. Op 
zulke vrijwilligers steunen verenigingen 
en gemeenschappen.
De receptie kende een fleurig einde omdat 
het gilde Sint Margaretha uit Aarle-Rixtel, 
waar Paul ook al vele jaren lid van is, hem 
een extra felicitatie kwam brengen in de 
vorm van een vendelgroet. 
Vanwege tijdsdruk bij de drukker was er 
geen ruimte meer voor een interview met 
de jubilaris maar gezien zijn gezichtsuit-
drukking na het opspelden van het lintje 
kan ik stellen dat hij op dat moment een 
van zijn hoogtepunten meemaakte. In 
een korte reactie zei Paul dat hij het vrij-
willigerswerk voor zijn ASV altijd met heel 
veel plezier gedaan had.
JWP.
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www.twanvanhout.nl
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Hoe kan ik mij in hemelsnaam concen-
treren op de gewone dagelijkse leuke 
dingen als het nieuws alleen maar gaat 
over conflicten in de wereld, georgani-
seerde criminaliteit, corruptie, natuur-
rampen, motorbendes en politiek ge-
kibbel. Ik kreeg het vorige week even 
benauwd, wat een wereld. En als U denkt 
dat deze zaken aan ons dorp voorbij gaan. 
Fout gedacht, want we speelden wel een 
rol in de “Dutch War On Drugs”, omdat er 
aan de Torenakkerweg ook een verboden 
growshop bleek te zijn gevestigd. Ik zou 
daar een wietkwekerijtje of pillenfabriek 
zijn begonnen. Als ze aan de overkant 
de hele dag lange vingers bakken, kun 
je geen betere camouflage hebben. Ge-
miste kans voor de wietboys. Hebt U ook 
al een klacht ingediend bij de gemeente 
Laarbeek. Ik wel, want dat Laarbeek zo 
ruim in de financiën zit dat ze de straat-
lampen langs de Aarle-Rixtelseweg in 
Helmond gaan vernieuwen, dat gaat mij 
als brave belastingbetalende Laarbeekse 
burger iets te ver. Ik las dat vorige keer 
in de gemeenteberichten. Iedereen weet 
toch dat de grens bij Schevelingen ligt en 

De Meikever

dat ons stukje weg nog steeds Helmond-
seweg heet. Ik denk dat Elly Blanksma dit 
gebaar van harte zal toejuichen want Hel-
mond was toch een miljoentje of 25 kwijt 
in het project Suytkade. Die kan wel wat 
financiële steun gebruiken. Er gaat wel 
meer verkeerd met straatnamen, soms 
ontdek je dat bij toeval en komt de ver-
rassing uit totaal onverwachte hoek. Op 
een ritje door Aarle kreeg van de navi-
gatiestem in mijn auto de opdracht om 
rechtsaf te slaan naar de Bartholomeus 
van Heesselstraat. Dan hebben ze van-
nacht de naam veranderd, dacht ik, want 
gisteren was het nog de Barthold van 
Heesselstraat, zeker weten. De jacht op 
de meikever schijnt ook geopend te zijn. 
Ik durf voorlopig geen natuurfilms meer te 
kijken want in korte tijd werd ik geconfron-
teerd met nietsontziende slachtpartijen 
onder mijn naamgenoten. Het leek wel 
of elke vogel de meikever op het menu 
had staan. Het kauwen en de kraaien, 
de merel en de spechten, er werd driftig 
gehakt en gevierendeeld. De stukken 
vlogen in het rond. En dat alles om wat 
hongerige snavels te voeden. Er zijn toch 
meer kevers op de wereld. In de natuur 
kom je deze maand ogen en neus te kort. 
Een overvloed aan geurende bloesem en 
prachtige bloemen. Toen ik de klaprozen 
op de wilde akker aan de Oliemolen zag 
staan wist ik zeker dat het een goede 
zomer zou worden. Een klaproos in de 
mei, daar komt een goede zomer bij, zou 
Johan zeggen. Ondanks de opwarming 
van de aarde, hadden we wel te maken 
met de koudste meimaand sinds 1991 en 
in 2006 hadden we nog nachtvorsten in 
het begin van juni. Eind augustus weten 
we weer hoe de zomer van 2015 verliep 
en of de opwarming deze zomer wel een 
beetje gelukt is. Vorige week zondag zat 
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Kom zondag 7 juni naar de 
Zomermarkt in Huize Padua!

Met de jaarlijkse zomer- en rommelmarkt 
als trekpleister verwachten we weer dui-
zenden bezoekers op het terrein van 
Huize Padua aan de Kluisstraat 2 in 
Boekel. 
In het sfeervolle park van Huize Padua 
staan maar liefst 130 kramen en 50 
grondplaatsen opgesteld. Medewerkers 
en cliënten verkopen er onder andere 
leuke zelfgemaakte producten en parti-
culieren bieden tweedehands spullen te 
koop aan. 
Ook aan entertainment door en voor cli-
enten, buurt en andere bezoekers is ge-
dacht.
De kermisattracties als draaimolen, 
zweefmolen en luchtkussen zullen de kin-
deren zeker aanspreken!
Dansgroep Anke & Marieke, de Hap-
pybent uit Uden, Blaasorkest de Mu-
ziekvrienden uit Boekel, Jambégroep 
Mátanga YáMbula, zanger Pièrre, the 
Grey Hounds (golden oldies)  en Oei 
Anita (levenslied)  zorgen voor de muzi-
kale noot en ander entertainment. 
Natuurlijk is er ook van alles te eten en 
te drinken en bestaat de mogelijkheid om 
alles  rustig bekijken vanaf de superge-
zellige terrasjes.
Entree en parkeren
De markt is vanaf 10.00 uur open en in 
verband met de te verwachten drukte 
raden wij u aan om met de fiets te komen.
Let op: volg de borden naar de par-
keermogelijkheden want die zijn 
t.o.v. voorgaande jaren gewij-
zigd! Parkeren: naast de boerderij!
De entree bedraagt € 2,- per persoon; voor 
kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis.

ik lui in de zon  bij het muziekpodium 
in de Warande in Helmond te luisteren 
naar de mooie klanken van Ennio Morri-
cones  “Once upon a time in  the west “, 
gespeeld door onze eigen Muzikale.  Dat 
was pas genieten. Kort tevoren had ik me 
nog even opgewonden toen een aardige 
Helmondse mevrouw de muzikanten aan-
kondigde als de Muzikale uit Laarbeek. 
Ik denk dan meteen dat die vrouw een 
hekel aan Aarle-Rixtel heeft en die naam 
niet over haar lippen kan krijgen, maar 
dat is verkeerd gedacht. Na het nummer 
“The Good, the Bad and the Ugly”, ook 
van diezelfde Ennio, werd het helemaal 
rustig in mijn gemoed. Het zal puzzelen 
worden de komende maand. Wel over de 
brug, niet over de brug. Ze hebben geld 
over om onze bruggen op te knappen en 
die worden een paar dagen afgesloten, 
nota bene in onze watermaand. De 
woordvoerder van Rijkswaterstaat zal wel 
zeggen dat het al langer in de planning 
zat, maar ik denk dat Ruud van Heugten 
zijn potje geld heeft moeten afgegeven. 
Er borrelt spontaan een mooie slogan bij 
mij op. Waar een wil is, is een BRUG, en 
GEEN WEG. Een mooie Laarbrug die de 
mensen in Laarbeek verbindt; een mooie 
brug over de Zuid-Willemsvaart die nooit 
open, maar wel DICHT kan. Ik wil wel 
weten waar straks het sleuteltje van de 
brug hangt. 
De meikever.

Klokje                                               
HERENKAPSALON  W.VAN BAKEL
is wegens vakantie gesloten van  
8 t/m 23 juni. Vanaf woensdag 24 juni zijn 
wij weer geopend
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Spouwmuurisolatie
Nu isoleren is deze winter nog profi teren!

GRATIS 
spouwinspectie 
bij een offerte!

Wilt u er deze winter warmpjes bijzitten!

Met een isolerende laag minerale wol tussen uw binnen- en buiten-
muur krijgt u een warmer huis en minder hoge stookkosten.
Terugverdientijd: vier jaar. Bel of mail ons voor een gratis voorstel!

Altijd de 
voordeligste!
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info@manderstotaal.eu  •  0492 - 505 101
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Allerjongsten van vier orkesten 
bijeen: toeteren geblazen!

Op zondag 14 juni 2015 gaan de aller-
jongste muzikanten van Harmonie De 
Goede Hoop deelnemen aan een Sa-
menSPEELdag. Behalve vanuit Aar-
le-Rixtel komen er ook muzikantjes vanuit 
Fanfare De Vooruitgang Stiphout, het 
Helmonds Muziek Corps en de Stichting 
Muziekopleiding O&U Beek en Donk. 
Alles bij elkaar ruim 70 kinderen die met 
z’n allen muziek gaan maken, maar ook 
spelletjes gaan spelen.  En natuurlijk een 
gezamenlijk concert gaan geven, want na 
een ochtend oefenen is het de bedoeling 
dat er een mooie uitvoering kan worden 
neergezet. De ‘afvaardiging’ vanuit Aar-
le-Rixtel bestaat uit leerlingen van het 
Leerlingenorkest en van het Opleidings-
orkest en ook de Muzikanjers en enkele 
slagwerkers van de Minislagwerkgroep 
doen mee.
De SamenSPEELdag wordt gehouden 
in Muziekcentrum Het Anker in Beek en 
Donk en daar is ook om 13.15 uur het af-
sluitende concert. 
Bezoekers zijn van harte welkom om te 
komen luisteren naar het resultaat van 
een ochtend samen oefenen. Het Anker 
is gelegen aan de Pater Vogelstraat 39 en 
de toegang is gratis.

Muziek=COOL naar Utrecht!

Op woensdag 10 juni gaan 127(!) muzi-
kanten van Muziek=COOL naar Utrecht. 
Daar is in de Jaarbeurs het Slotconcert 
van Kinderen Maken Muziek. Vanuit het 
hele land reizen tientallen bussen naar de 
Jaarbeurs die naar verwachting meer dan 
tweeduizend kinderen vervoeren. Met 
evenzoveel muziekinstrumenten. Want 
het is daarginds wel de bedoeling dat al 
die kinderen niet gewoon gaan zitten luis-
teren naar de uitvoering, maar vooral al-
lemaal meespelen tijdens dit eindconcert.
Vanuit de Aarle-Rixtelse basisscholen ver-
trekken in de loop van de ochtend drie of 
vier bussen voor deze bijzondere concert 
reis. Onderweg worden de boterhammen 
al verorberd want eenmaal op de locatie 
is het meteen tijd voor de grote voorre-
petitie. Samen met enkele professionele 
muzikanten wordt er die middag een mu-
zikaal verhaal verteld en gezongen. Met 
de bijbehorende tekenfilmbeelden en de 
muzikale begeleiding door een mega-or-
kest van duizenden kinderen moet dat 
zeker een prachtig spektakel worden.
Omdat koningin Maxima initiatiefnemer 
is  van het programma Kinderen Maken 
Muziek, is het koninklijk paar ook uitge-
nodigd om dit Slotconcert bij te wonen. Of 
zij er inderdaad bij zullen zijn, is op het 
moment van schrijven nog niet bekend, 
maar er is een reële kans. Wat zou dát 
ontzettend mooi zijn voor al deze musice-
rende kinderen!
Muziek=COOL is een project van Har-
monie De Goede Hoop en wordt mede 
mogelijk gemaakt door Kinderen Maken 

Muziek, een muziekeducatieprogramma 
van het Oranje Fonds en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. Het Slotconcert op 10 
juni is de afsluiting van dit twee jaar du-
rende programma.



26

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

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

www.BBig-Design.com
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Dorpsfeesten 2015 groot 
succes!

Jaarmarkt
De dorpsfeesten zijn weer ten einde. 
Op Hemelvaartsdag is het begonnen 
met een mooie jaarmarkt. Naast de vele 
kramen waar bijna alles wat je maar kunt 
verzinnen te vinden is waren er ook meer-
dere terrassen met vaak een DJ erbij. De 
terrassen zaten al vroeg vol, mede te 
danken aan het mooie weer natuurlijk. 

Jeugd Dorpsfeesten
Kinderen van 4 tot en met 15 jaar kunnen 
hier aan deelnemen, rond de 100 kin-
deren deden dan ook actief mee. Vrij-
dagmiddag stond de spelactiviteit voor 
de jeugd gepland, er moesten selfies 
gemaakt worden van 5 kinderen uit de 
groep op specifieke plekken in het dorp 
welke je kon vinden d.m.v. een foto die 
je steeds via de app binnenkreeg. Vrij-
dagavond hebben alle jeugdploegen zelf 
een optreden gemaakt met eigen decor, 

zang, tekst en kleding. Een waar spek-
takel! Na afloop was er nog een disco 
om even stoom af te blazen. Zaterdag-
middag stond de zeskamp gepland, on-
danks de regen gingen de kinderen toch 
heel dapper over beide waterbanen, wat 
een helden. Daarnaast waren er nog veel 
andere spellen als kaasdragen en spons-
broekenrace. 

Uitslagen jeugd Dorpsfeesten
Joker:
1. BIG
2. De piepers
3. We doen mar wa
4. De 3-hoekjes
Cultureel:
1. We doen mar wa
2. De piepers
3. BIG
4. De 3-hoekjes
Zeskamp:
1. BIG 1
2. We doen mar wa
3. BIG 2
4. De 3-hoekjes
Algemeen:
1. BIG
2. We doen mar wa
3. De piepers
4. De 3-hoekjes
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Dorpsfeesten voor de volwassenen
Vanaf 16 jaar staat de jeugd in de rij om 
mee te doen met dit geweldige feest voor 
het hele dorp. Na de jaarmarkt op He-
melvaartsdag wordt er geveegd door de 
ploegen. Daarna begint het weekend met 
de quiz night, dit jaar een uitdagende quiz 
met vragen over muziek, Aarle-Rixtel en 
algemeen. Na afloop was er nog ruimte 
om even alle remmen los te gooien met 
muziek van onze eigen DJ’s Jorg en Rico. 
Zaterdag stonden de optredens gepland 
van alle ploegen, een mooie avond met 
veel creativiteit en talent! Deze avond 
werd afgesloten door DJ Davey Beijer, 
nog even wat tijd voor de nodige ontla-
ding. Zondag begint in de middag met 
de zeskamp, mooie spellen met veel 
water en luchtkussens. Dit valt altijd in 
de smaak, zeker met het onverwachte 
mooie weer. Zondagavond was de fina-
leavond, de beste 10 optredens kwamen 
in willekeurige volgorde terug. Daarnaast 
werden alle uitslagen bekend gemaakt en 
werden de fel begeerde bekers uitgereikt. 
Al met al een zeer geslaagd weekend! Nu 
op naar volgend jaar wat alweer de 39e 
dorpsfeesten gaat worden.
Uitslagen Dorpsfeesten voor de vol-
wassenen
1e quiz:  Kiele Kiele
1e joker:  Totheloo
1e cultureel:  Troef
1e zeskamp: ‘t Clubke
Top 5 algemeen:
1. ’t Clubke
2. Weinig Kans
3. Totheloo
4. Blitz
5. J.A.C.
Voor de volledige uitslagen en alle foto’s 
kijk op www.dorpsfeesten.info

Op vele fronten kan men in de Laar-
beekse watermaand actief bezig zijn. Wij  
doen daar als vereniging ook aan mee 
met de zomerveldtoertocht op 28 juni, 
met keuze uit de afstanden van 35 en 45 
km.. Volgende keer krijgt u daarvan uit-
gebreide informatie. De weken daarvoor 
kunt u op de zondagmorgen meefietsen 
met de Malpietochten op 7 juni, afstanden 
107 en 85 km. en de Maaseiktocht van 
140 en 77 km. op 14 juni. Op onze site 
vindt u daar gedetailleerde informatie.

NK wielrennen jeugd 
in Lieshout

In het kader van het 60 jarig jubileum van 
supportersclub “De Lieshoutse Wielren-
ners” organiseert deze vereniging het 
Nederlands Kampioenschap wielrennen 
op de weg voor de jeugd. Zondag 7 juni 
worden 14 wedstrijden voor jongens en 
meisjes in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar ge-
houden. Bijna 1000 deelnemers strijden 
fel om de Nationale titel. Om 10.00 uur 
is de officiële opening en om 10.20 
starten de jongste meisjes. Er zijn twee 
parcoursen in de kern van Lieshout. Bij 
molen “De Leest” is de permanence ge-
vestigd.

Klokje                                               
Binnenkort een Groepsdiner of 
Feestje, 
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het 
Veerhuis 0492-461889 
www.restauranthetveerhuis.nl
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Hulde aan de jubilaris!

Op zaterdag 13 juni zetten de gildebroe-
ders van het Gilde Sint Margaretha een 
lid in het zonnetje. Als jonge vent sloot 
hij zich in 1965 aan, nu na velen actieve 
jaren, maar liefst 50 jaar gildebroeder. Dit 
zal voor het Sint Margaretha gilde een 
moment zijn om even bij stil te staan. 
Velen van u zullen hem wellicht kennen 
als de meubelmaker uit Aarle-Rixtel, Wim 
van Elten. Wat u waarschijnlijk niet weet, 
is dat Wim binnen het gilde een actief lid 
is geweest. Tot 1972 beoefende hij ven-
delen en was jurylid in zowel Kring Peel-
land als op federatief niveau van 1972 
tot en met 2014. Wim wilde meer betrok-
kenheid en werd in 1973 tot bestuurslid 
gekozen, hij bleef deze functie vervullen 
tot 1993. In de tussenliggende periode 
vervulde Wim diverse belangrijke rollen 
o.a. die van Commandant en standaard 
ruiter. Bovendien was hij van 1973 tot en 
met 2014 wapenmeester en trad jaarlijks 
aan als  paukenist tijdens diverse regio-
nale optochten en schuttersconcoursen. 
Op kermismaandag 24 augustus 1992 
schoot Wim zich tot Koning van het Gilde 
Sint Margaretha, ongetwijfeld een van 
zijn hoogtepunten binnen het gilde. Als 

meubelmaker was Wim voor het gilde 
van onschatbare waarde, diverse meu-
belstukken waaronder het “In Memoriam” 
bord komen van zijn meesterhand. 
Maandelijks vertelt Wim zijn anekdote, 
die na alle serieuze vragen iedereen weer 
aan het lachen brengt. Tijdens de jaar-
lijkse teerdag op zaterdag 13 juni a.s. zal 
Wim van Elten een receptie aangeboden 
worden in het gildepaviljoen aan de ha-
venweg 6a te Aarle-Rixtel. Beste Wim, bij 
deze willen we je alvast feliciteren met je 
50 jaar lidmaatschap!

Natuurmarkt Helmond 2015

We willen u hierbij uitnodigen voor de
“Natuurmarkt Helmond”
In stadswandelpark de Warande is het al-
tijd al goed toeven, maar op zondag 7 juni 
is het extra leuk om er heen te gaan. Dan 
vindt hier tussen 12.00 en 17.00 uur de 
jaarlijkse ‘Natuurmarkt Helmond’ plaats. 
In bijna 50 kramen geven organisaties 
voorlichting en demonstraties op het ge-
bied van natuur en milieu, gericht op het 
hele gezin! Deze markt, met ieder jaar 
vertrouwde en nieuwe deelnemers, biedt 
de nodige doe-activiteiten en interactie 
met het publiek, zodat je je geen moment 
hoeft te vervelen. De markt is niet-com-
mercieel van opzet en daarmee uniek te 
noemen. De toegang is gratis. De Na-
tuurmarkt Helmond wordt gehouden in en 
rondom de Bijenhal in stadswandelpark 
De Warande (Kluis 1, 5707 GP Helmond).
Voor meer informatie: 
zie www.imkersvereniginghelmond.nl
Tot 7 juni op de Natuurmarkt!
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Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl

Obresa zet u op 
voorsprong!

Obresa is een moderne dienstverlener voor 
administratie, belastingadvies en Interim 
controlling. 

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!

 Ondernemen 
is topsport!
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Juni is weer Laarbeeks Watermaand,
in voorgaande jaren,
is daarvoor al een weg gebaand.
In ons eigen dorp,
beginnen we met het kikkerconcert,
elk jaar goed bezocht,
een kijkje op d’n Bikseweg,
is meer dan de moeite werd.
In het derde weekend,
volop activiteiten bij de Rooi Schut,
men werkt dan wel aan de brug,
maar daar wandel je dan gewoon
over heen en terug.
‘t Laatste weekend wordt er gefietst,
op een mooie nieuwe waterroute,
via bordjes tussen Helmond en Laarbeek,
daarbij kun je veel moois zien van de 
streek.
Met start in Aarle,
op dezelfde dag ook een mountainbike-
tocht,
op die route is zoveel mogelijk
ook naar paden langs water gezocht.
Dus activiteiten zat,
je kunt de hele maand op pad.
 
RD

Mooi resultaat schutters HBV Oude Roem 
Handhaven tijdens 5e wedstrijd van het 
van Ganzenwinkeltoernooi
Aarle Rixtel. Oude Roem Handhaven uit 
Someren was op zaterdag 23 mei j.l. met 
7 schutters aanwezig op de doel bij HBS 
de Eendracht voor het verschieten van 
de 5e wedstrijd van het van Ganzenwin-
keltoernooi. Vooraf gaven zij aan 1535 
punten te gaan schieten. Het werden er 
1539 dus een score van + 4. Dit resultaat 
is aanmerkelijk beter dan dat van vorig 
jaar (- 124)  en doet ORH dit jaar mogelijk 
wel mee voor een van de ereplaatsen. 
Hoogste schutters van de avond werden 
Erwin Wijnhoven van de Eendracht met 
recurve en Frank Meeuws van ORH met 
compound. Beiden haalden 232 punten.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven  232 pt
2. Jan van Rooij   220
3. Henk Verachtert  202
4. Arno Donkers   177
5. Geert v. Ganzenwinkel 175
6. Gerrie v. Hoof  149(TR)

Te Huur -
Bovenwoning met 2 verdiepingen en
eigen tuin, Kerkstraat, Aarle-Rixtel
1st verdieping - Ruime woonkamer, Open
keuken met eetgedeelte, balkon met toe-
gang 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

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

Klokje                                               
Klokje                                               
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10 mei “Tante” Jo gehuldigd
“Tante” Jo Bexs, die 25 jaar geleden bij 
de familie Raaymakers in de Kerkstraat 
te Aarle-Rixtel in dienst kwam, heeft 
zondag voor de eerste keer eens niets 
mogen doen. Het was haar feest en dat 
heeft ze wel gemerkt tijdens de receptie. 
“Tante” Jo is bijna 25 jaar lang “de moe-
der”geweest van de 9 kinderen en heeft 
voor hen gezorgd zoals geen moeder het 
haar kon verbeteren. Tijdens de receptie 
kwamen er honderden haar feliciteren: 
afgevaardigden van verenigingen, gees-
telijke en gemeentelijke autoriteiten, enz. 
Het gilde “O.L. Vrouw” bracht, ondanks 
de vliegende storm, een vendelgroet aan 
de dappere vrouw.

14 mei Brandalarm 
De vrijwillige brandweer van Aarle-Rixtel 
werd donderdagavond omstreeks half 
acht gealarmeerd en rukte uit naar de 
Dorpsstraat, waar een binnen brandje 
was ontstaan bij de heer P. v. V. De spuit 
gasten konden zich echter beperken tot 
nablussing, omdat het brandje de bewo-
ners en omstanders reeds bedwongen 
was. Bij de heer P. v. V. waren, met was 
benzine gereinigde kledingstukken, 
door de gasgeijser in brand geraakt. De 
keuken liep flinke brandschade op

14 mei Jaarvergadering 
Bond van Bejaarden Onder voorzit-
terschap van de heer W. van Dijk hield 
de Bond van Bejaarden Aarle-Rixtel 
woensdag avond in het patronaat een 
druk bezochte jaarvergadering. Secretaris 
van Roy meldde in zijn jaarverslag dat de 
bond thans 200 leden telt. Hij herdacht 
de acht overleden leden van het voorbije 

jaar. Penningmeester P. van Deursen 
deelde mede dat, mede door de gemeen-
telijke subsidie en door particuliere steun, 
de financiële positie in het afgelopen jaar 
gunstig was geweest. Besloten werd op 
woensdag 23 juni een uitstapje te maken 
naar Kevelaar. Bij de rondvraag werd 
vanuit de vergadering geopperd, tot de 
aanschaf van een vaandel. Het bestuur 
zal dit voorstel bekijken.

17 mei Blikseminslag
Tijdens het korte noodweer, dat zaterdag-
avond heerste, was er ook een blikse-
minslag in Aarle-Rixtel. De brede schoor-
steen van het pand Helmondseweg 12, 
bewoond door de heer Boas, sloeg ge-
deeltelijk van het huis. Vallend gesteente 
veroorzaakte bovendien ernstige schade 
aan een gedeelte van het dak. Mannen 
van de vrijwillige brandweer verwijderden 
het losse gedeelte van de schoorsteen en 
dichten provisorisch het ontstane gat.

18 mei O.L. Vrouwe gilde gedenkt 665 
jarig bestaan Zaterdag en zondag viert 
het O.L. Vrouwe gilde het 133 ste lustrum, 
oftewel 665 jarig bestaan. Dat kan uiter-
aard niet zonder meer voorbijgaan. Met 
een tweedaags gildefeest, waaraan niet 
minder dan 24 gilden deelnemen, en bo-
vendien een kermis, met vele attracties ( 
o.a. een luchtschommel)  op het Heuvel-
plein. De gilde activiteiten zelf worden ge-
houden in de buurt van Huize Tersmisse, 
de woning van hoofdman Jan van Dooren. 
Twee van de deelnemende gilden komen 
van buiten de kring Peelland. Het zijn St. 
Anthonius uit Sambeek en St. Gangul-
phus Laurentius uit Huissen. Samen met 
de 22 andere gilden trekken ze zondag-
middag in een grote optocht door Aar-
le-Rixtel.
HELMONDS DAGBLAD  mei 1965
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