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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: 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: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 0499-423370. 
 Open: di van 9.00 - 11.00 u.  do 15.00-17.00 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  21 juni – 12e Zondag door het jaar  - Vaderdag
Voorganger Pater Wester
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
 Henk van den Berkmortel   (par.)
 Bernard van den Elsen
 Frans Vogels
 Ben Sibon     (par.)
 Klara en Antoon van den Heuvel  (par.)
 Adriaan Loomans
 Overleden ouders de Rijk – Sillekens
 Sjef Heesakkers    (j. get.)
 Bijzondere intentie    (fam.v.Boh.)
 Voor de vervolgde Christenen in Oost-Afrika
 Voor alle vaders van onze parochie
 Tot welzijn van de parochie
Woensdag 24 juni 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 28 juni t/m vrijdag 3 juli

Zondag 28 juni – 13e Zondag door het jaar 
Voorganger Pater Verbraeken
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Kerkkoor O.L.V. Presentatie
 Henk van Duppen    (par.)
 Jan van den Bogaard   (fund.)
 Tot welzijn van de parochie 
Woensdag 1 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 3 juli
15.00 Kerk – Euchristieviering i.v.m. huwelijk van
 Bas Verbakel en Patricia Vereijken.

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. Voor dringende gevallen 
zoals uitvaart of ziekenzalving of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken  
kunt u bellen naar 0492-461216.

Week van zondag 21 juni t/m vrijdag 26 juni
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 9 augustus.
Voor de doop van uw kindje  kunt u zich  tot  een week voor het doopgesprek van 13 
juli 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

Voorlezen op 1 juli 
in bibliotheek Beek en Donk

Woensdagmiddag 1 juli wordt voor de 
laatste keer dit schooljaar voorgelezen 
in de bibliotheek van Beek en Donk. Het 
voorlezen begint om 13.30 uur. 
Voor wie? 
Het voorlezen is bedoeld voor kinderen tot 
8 jaar. Na het lezen is er tijd voor een spel 
activiteit, zoals zingen of kleuren. Kom 
samen met uw (klein)kind naar de bibli-
otheek en neem tijdens het voorlezen de 
tijd om een tijdschrift te lezen of boeken 

uit te zoeken. 
Waarom voorlezen? 
Voorlezen is leuk, spannend en goed 
voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. 
Door voor te lezen leren kinderen nieuwe 
woorden kennen en ontdekken hoe 
zinnen worden opgebouwd. Daarnaast 
helpt voorlezen bij het leren luisteren en 
concentreren. Bovendien stimuleert voor-
lezen de fantasie. Maar bovenal is voor-
lezen gezellig en plezierig en iets waar 
kinderen en ouders samen van kunnen 
genieten!
Wanneer?
Er wordt voorgelezen op woensdag 1 juli 
van 13.30 tot 14.00 uur bij Bibliotheek De 
Lage Beemden in Beek en Donk, aan de 
Otterweg 29.
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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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ASV’33 
Familie vrienden en alle belang-
stellenden 
BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT.

Paul werd door ASV in het zonnetje 
gezet,
Voor 50 jaar trainerschap zo is het maar 
net.
Velen kwamen ons feliciteren,
Om dit feit te complimenteren.
Wat werden er mooie woorden ge-
sproken,
Zijn enthousiasme is nog niet gebroken.
Hij werd zelfs Lid in de Orde van Oranje 
Nassau,
En Erelid van ASV’33 voor zijn gouden 
trouw.
De K.N.V.B. heeft een bijzonder regle-
ment,
Daarmee is niet iedereen content.
Paul is echter heel tevreden met alle lof 
en eer,
Met liefde gemaakte tekeningen en knut-
selwerkjes des te meer.
Vele kaarten en cadeaus mochten we 
ontvangen,
Het Sint Margaretha Gilde stilde zijn ver-
langen.
Een vendelgroet met bazuingeschal 
maakte alles compleet,
Van al die belangstelling kregen wij het 
wel heet.
De cadeaubonnen zullen we met plezier 
gaan spenderen,
Wat ontzettend fijn dat jullie hem zo 
waarderen.
Hartelijk Dank voor deze onvergetelijke 
gebeurtenis,
De bediening in de kantine was absoluut 
niet mis.
Ook fantastisch dat Marcel foto’s kwam 
knippen,
Daar kan menig mens niet aan tippen.
Zo zou ik nog wel even door kunnen 
gaan

Maar ik hoop dat Paul nog lang in goede 
gezondheid op het veld mag staan.

Sportieve en warme groeten 1000 X 
Dank Paul en Dinie Kweens en Familie

La Banda

Het orkest La Banda, onderdeel van har-
monie De Goede Hoop, zoekt met ingang 
van het nieuwe seizoen een paar klarinet-
spelers. Dit vanwege het doorschuiven 
van enkele klarinetspelers naar het grote 
harmonie-orkest.
La Banda bestaat uit 20 muzikanten in de 
leeftijd van eind veertig tot zeventig jaar. 
Het zijn allemaal muzikanten die pas op 
latere leeftijd een blaasinstrument zijn 
gaan bespelen en nu soms tot wel zes 
jaar ervaring hebben. Dus enige ervaring 
met klarinet spelen is wel gewenst. Per 
september krijgen we ook een nieuwe 
dirigent dus misschien een mooi mo-
ment om in te stappen. We oefenen op 
dinsdagavond van 20.15 – 21.45 uur in 
de Couwenbergh in Aarle-Rixtel. Wil je 
een repetitie bijwonen of wil je meer in-
formatie?
Neem dan contact op met Ronald Meijer 
(0651212176)
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www.autoschadeverbakel.nl

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Serenadedag 
harmonie De Goede Hoop

Op zondag 12 juli houdt harmonie De 
Goede Hoop haar jaarlijkse Serena-
dedag. Een dag waarop vele personen in 
het zonnetje gezet worden. Het begint om 
12.00 uur in conferentiecentrum De Cou-
wenbergh met het uitreiken van de mu-
ziekdiploma’s wat afgewisseld wordt met 
enkele korte optredens van de leerlingen. 
Vervolgens worden 3 jubilarissen van de 
harmonie gehuldigd, te weten Madelon 
van Berne en Mandy Prinsen (beiden 40 
jaar lid) en Wim Swinkels (25 jaar lid). 
Daarna is het tijd voor de serenade voor 
o.a. de 50-, 55-, 60- en 65-jarige bruids-
paren en overige gedecoreerden uit Aar-
le-Rixtel. Bruidsparen die nog geen uitno-
diging ontvangen hebben kunnen, indien 
ze deze Serenadedag willen bijwonen, 
contact opnemen met het secretariaat 
(06-51774142). De middag wordt muzi-
kaal opgeluisterd door het groot orkest 
van de harmonie en orkest La Banda. 

Infoavond nieuwe blazersklas 
Harmonie de Goede Hoop

Op woensdag 24 juni wordt er in de 
Couwenbergh een informatie avond ge-
houden voor een nieuw op te zetten bla-
zersklas voor volwassenen. Inmiddels 
hebben zich al 14 personen hiervoor aan-
gemeld, maar mocht je alsnog interesse 
hebben, kom dan geheel vrijblijvend naar 
deze avond. Aanvang 20.00 uur. Meer 
weten: stuur een mail naar secretaris@
harmonie-dgh.nl

Jeu de Boulesclub 
Dû Tie Ut.

Welke vrijwilliger voelt zich bereid om tij-
dens onze wedstrijden (± 10 per seizoen) 
de standen op de computer in te vullen.
De wedstrijden vinden meestal plaats op 
dinsdag- of donderdagavond en zater-
dagmiddag.
Het wedstrijdprogramma is reeds op de 
computer geïnstalleerd.
Contactpersoon is 
Cor v.d. Berk, tel. 383669

Harmonie De Goede Hoop 
houdt oudijzeractie

Op zaterdag 4 juli  is het weer mogelijk 
oude metalen in te leveren ten behoeve 
van  harmonie De Goede Hoop. Tussen 
09.00 en 11.00 kunt u daarvoor terecht 
op het terrein tussen de Boerenbond en 
grand-café Stout aan de Dorpsstraat. 
Leden van de harmonie zijn daar dan 
aanwezig om de materialen in ontvangst 
te nemen. Alle soorten oude metalen zijn 
welkom. Daarnaast ook: elektrakabels, 
witgoed en oude computers.
Indien uw spullen te zwaar of te omvang-
rijk zijn om ze te brengen, dan komen we 
ze op die dag na 11.00 uur ook graag op-
halen. Bel daartoe met Willem Verhoeven 
06-38900299. Grotere partijen komen we 
ook graag tussentijds wel ophalen. Als u 
aan het opruimen bent en u wilt direct van 
uw spullen af, dan kunt u die deponeren 
op het eerder vermelde terrein tussen 
de Boerenbond en Stout aan de Dorps-
straat, op het verharde stukje tussen de 
platglasbak en de beukenhaag.
De overige data van inzameling zijn dit 
jaar:  8 augustus, 12 september, 17 ok-
tober, 14 november en 19 december.
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Beste mensen van 
Aarle-Rixtel.

Graag willen wij onder uw aandacht 
brengen onze jaarlijkse collecte.
Onze leden komen bij u aan de deur in de 
week van 28 juni t/m 4 juli.
Mocht u ons een warm hart toedragen 
dan zijn we u zeer dankbaar.
En denkt u nu een koor dat is ook wel wat 
voor mij, de deur staat bij ons  open.
Iedere woensdagavond repeteren wij van 
20.00 uur tot 22.00 uur in conferentiecen-
trum De Couwenbergh, kom eens luis-
teren en kom ons versterken, we kunnen 
nog wel wat leden gebruiken.

Hartelijke groeten van bestuur en leden 
van 
Aarle-Rixtels Gemengd Koor “Euphonia”.

Maatjes gezocht: 
een paar uurtjes per week kan 

een leven 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. ViER-
BINDEN maatjesproject is op zoek naar 
vrijwilligers die een maatje voor iemand 
willen zijn.
Voor 2 dames van 55 en 60 jaar is het 
maatjesproject op zoek naar wandelaars. 
Beide vrouwen zijn afhankelijk van een 
rolstoel. Graag zouden ze 1 keer per 
week buiten gaan wandelen om even-
tueel een boodschap te doen en om te 
genieten van de buitenlucht. 
Voor meer informatie over deze vaca-
tures of als u interesse heeft om maatje 
te worden dan graag contact opnemen 
met het maatjesproject Laarbeek, Ot-
terweg 27, 5741 BC Beek en Donk, te-
lefoonnummer: 0492-328807. Een mailtje 
sturen naar sdkoning@vierbinden.nl kan 
natuurlijk ook.

Kom dansen in de Waterpoort!

Na het succes van de vorige dansmid-
dagen staat de volgende al weer voor 
de deur. Op dinsdag 16 juni aanstaande 
zal in de ontmoetingsruimte van de Wa-
terpoort weer een dansmiddag georgani-
seerd worden.
Onder leiding  van onze DJ Arie Wagel-
mans zullen verschillende gezelschaps-
dansen voorbij gaan komen zoals de 
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en de 
Swing. Iedereen is welkom, men heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houdt je jong! 
De dansmiddag op 16 juni begint om 
14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie kun je terecht bij ViER-
BINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 
06-45203227. 

Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

Klokje                                               
Gezocht: 
Oefenruimte voor een klein groepje tra-
ditionele handboogschutters. We zoeken 
met een 5-tal schutters een (bij voor-
keur) overdekte ruimte waar we 1 keer 
per week 2 uur kunnen trainen op een 
afstand tussen 25 en 40 meter. Reacties 
graag naar Harry Moors 06-30980013 of 
harriemoors@gmail.com
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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 

 
 
 
 

 

 
Café van Bracht
Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen

Kerkstraat 9, 5735 BW  Aarle Rixtel  Telefoon 0492-381221
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ZOMERACTIVITEITEN  2015

Ook dit jaar organiseert de KBO vereni-
ging in samenwerking met ViERBINDEN 
weer een reeks van Zomeractiviteiten. Dit 
doen zij niet alleen voor hun leden maar 
voor alle senioren van Laarbeek. U kunt 
zich via een inschrijfformulier opgeven 
om deel te nemen aan onderstaande zo-
meractiviteiten. Dit inschrijfformulier is te-
lefonisch of via mail te verkrijgen bij ViER-
BINDEN (tel: 0492-328803 of 
hbouwmans@vierbinden.nl )

Programma dit jaar:

Woensdag 22 juli
13.30 uur Informatiemiddag over Wo-
ningstichting Wocom in het gemeentehuis  
Woensdag 29 juli
13.30 uur  Workshop schilderen 
Woensdag 5 augustus
13.30 uur  Workshop hapjes maken en 
proeverij in de Waterpoort 
Woensdag  12 augustus
9.00 uur Ochtendwandeling in Mariahout 
o.l.v. IVN.
14.30 uur Bedevaart bij grot in Mariahout
Woensdag  19 augustus
14.00 uur  Boerenmidgetgolf en buffet bij 
landgoed d’n Heikant
Woensdag  26 augustus
13.30 uur Seniorenmiddag “Ten Blakke” 
in Openluchttheater Mariahout mmv.   Se-
niorenorkest Laarbeek, troubadour Tonny 
Wijnands en burgemeesters Ronnes van 
Laarbeek en Blanksma van Helmond.

Nieuw: vriend worden van 
Bibliotheek De Lage Beemden

Veel mensen willen het werk van de Bi-
bliotheek ondersteunen, zonder dat ze 
actief gebruikmaken van de bibliotheek-
vestiging. Ze vinden het belangrijk dat de 
bieb aanwezig is in het dorp, bijvoorbeeld 
om jeugd te stimuleren tot lezen of om 
informatie voor iedereen toegankelijk te 
houden. Of simpelweg omdat ze de Bibli-
otheek een warm hart toedragen. 
Voor deze mensen én voor iedereen die 
vooral digitaal leest, introduceert Biblio-
theek De Lage Beemden het Vriendena-
bonnement.
Een Vriend van de Bibliotheek ontvangt 
een Vriendenpas. Met deze pas kunnen 
geen fysieke boeken geleend worden. De 
pas geeft wel de volgende voordelen:
- Toegang tot de digitale Bibliotheek, 
met onder andere 7.000 e-books.
- Gratis online cursussen volgen van de 
HEMA-academie.
- Korting bij attractieparken, musea, 
theaters en bioscopen. (voordeelmetje-
biebpas.nl) 
- Toegang tot digitale databanken in de 
Bibliotheek, zoals de Consumentengids 
en de Krantenbank.
- Gratis internet in alle bibliotheekvesti-
gingen.
- De maandelijkse nieuwsbrief, gevuld 
met activiteiten, diensten en nieuwe pro-
ducten van de Bibliotheek. 
Vriend van de Bibliotheek zijn kost € 15,00 
per jaar en het lidmaatschap afsluiten kan 
via de website 
(www.bibliotheeklagebeemden.nl/lid-
worden) of in de vestiging, waar een me-
dewerker het Vriendenlidmaatschap in 
orde kan maken.
Bibliotheek De Lage Beemden heeft een 

ANBI-status. Dit betekent dat de bijdrage 
als culturele gift kan worden afgetrokken 
van de belastingen.
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Geen koning zonder schild.

De gildekoning schenkt na zijn ‘ambtster-
mijn’  aan het gilde een koningsschild. Zo 
ook bij het Gilde van Onze Lieve Vrouw  
in Aarle-Rixtel. Nadat de Blauwe Schut in 
1948 nieuw leven was ingeblazen schoot 
Rector Swinkels koning maar zag van 
deze functie af maar hij schonk wel een 
koningsschild. De wedstrijd werd voort-
gezet en Jan v. Dooren behaalde de eer. 
Piet Smits die bij de heroprichting lid van 
het Gilde was geworden  stond  25 au-
gustus 1951, drie jaar later dus, onder 
de schutsboom. Hij loste een schot en 
de vogel tuimelt splinterend omlaag. Piet 
Smits is de nieuwe Koning van het gilde. 
En dan, in januari 1952 vertrekt Piet naar 
Nieuw-Zeeland.  Jan van Dooren neemt het 
verdere koningschap van Piet Smits waar.
De tijd verstrijkt en naar mate de belang-
stelling voor de historie van het O.L.Vrouwe 
Gilde meer aandacht krijgt en daarmee 
ook de daarbij behorende gebruiken, 
wordt  er een koningsschild gemist. 

Al snel wordt duidelijk het ontbrekende 
koningsschild betrekking heeft op het ko-
ningschap van Piet Smits. Ze kunnen zich 
bij de Blauw Schut best voorstellen dat er 
indertijd voor de emigrant belang-
rijker zaken aan de orde waren.
Er werden contacten gelegd met de 
familie Smits in Nieuwe Zeeland om 
deze kwestie aan de orde te stellen, 
maar Piet bleek te zijn overleden . 
Tijdens de  kermisdagen in 2013 was 
Piets zoon Paul vanuit Nieuw Zeeland op 
rondreis door Europa, met Aarle kermis 
bij de Blauwe en de Rooie Schut op be-
zoek en werd aangesproken over het 
missende koningsschild. Er werd afge-
sproken dat hij nader over het gebeuren 
en de gebruiken geïnformeerd zou 
worden in de hoop het ontbrekende schild 
aan het koningsvest te kunnen hangen. 
Er is gecorrespondeerd en geïnformeerd.
Het is inmiddels bijna twee jaar later en 
zaterdag 30 mei 2015  om 16.00 uur is het 
dan zover. De gildebroeders waren met rof-
felende trommen en zwaaiende vaandels 
naar de Goossensstraat gemarcheerd 

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

Hoofdman Jos van den Heuvel, Koning Eugène 
Barten, Francis Smits en Gini Smits Thomassen.
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waar hoofdman Jos van de Heuvel het 
gebeuren memoreerde en Francis Smits, 
zoon van Piet, mede namens zijn broers 
en zussen het  door Jacqueline Swinkels 
vervaardigde koningsschild aan het O.L. 
Vrouwe Gilde ter nagedachtenis aan zijn 
Vader, Piet Smits, ten geschenke gaf.
De hoofdman en de huidige koning 
dankten namens het gilde de schen-
kers van het prachtige kleinood. Me-
vrouw Smits – Thomassen kreeg een 
bloemetje aangeboden en met de ven-
delgroet werd het officiële gedeelte 
van deze plechtigheid afgesloten.
Het was voor de aanwezige familieleden en 
voor de gildebroeders een zeer bijzonder 
gebeuren waarop  aansluitend onder vele 
dank en gelukswensen, werd geklonken. 

Verkeersactiegroep steekt de 
handen uit de mouwen!

Bijna iedereen in Aarle-Rixtel heeft wel 
een mening over de verkeersstroom door 
ons dorp. Teveel auto’s zouden te hard 
rijden, er rijdt teveel zwaar verkeer door 
het dorp en er wordt maar lukraak gepar-
keerd. Dit is een greep uit wat er gezegd 
wordt. Maar deze punten hebben één 
ding gemeen: ze zijn vaak van algemene 
aard en zijn niet altijd duidelijk te defini-
eren wat betreft locatie en gedrag.  De 
afgelopen jaren is de werkgroep Verkeer, 
onder leiding van Vierbinden en later het 
Dorpsplatform, bezig om Aarle-Rixtel vei-
liger te maken voor zowel de voetganger, 
de fietser en het gemotoriseerd verkeer. 
In samenwerking met de gemeente en 
politie zijn heel wat punten veiliger te 
maken. Maar het  gaat dan juist om spe-
cifieke knelpunten die wel duidelijk de 
definiëren zijn, zoals bijvoorbeeld een on-
veilig fietspad door boomwortels die om-
hoog groeien.
De algemene punten, zoals onder an-
dere snelheid, parkeeroverlast en door-

gaand zwaar verkeer zijn door een aantal 
mensen binnen de werkgroep Verkeer 
verder uitgezocht. Deze knelpunten 
hebben een andere aanpak nodig en 
zijn niet zo makkelijk op te lossen. We 
willen namelijk vaak zo dicht mogelijk bij 
de bakker parkeren (het liefst nog ín de 
winkel) en dat de auto daardoor half op 
de weg staat, nemen we voor lief. ‘Het 
duurt toch maar even’, is de reden die 
vaak gegeven wordt. Helaas is het ver-
keerd parkeren een vanzelfsprekendheid 
geworden voor veel mensen. De Ver-
keersactiegroep gaat dus ook een beroep 
doen op de mentaliteit van de mensen. 
Het is niet zo dat de groep op de barri-
caden gaat staan en de strijd wil aangaan 
met de overtreders. De groep kiest ervoor 
om mensen bewust te maken van gedrag 
dat vanzelfsprekend is geworden, maar 
ons juist ook tot overlast is. Bewustwor-
ding en zichtbaarheid is de eerste stap. 
Het eerste punt dat door de Verkeers-
actiegroep aangepakt wordt, omdat het 
een veel besproken onderwerp is, is het 
‘doorgaand zwaar verkeer’. Na de zomer 
zullen op verschillende dagen en tijd-
stippen vrijwilligers exact bij gaan houden 
welk zwaar verkeer, dat geen bestem-
mingsverkeer is, door het dorp rijdt. Al-
leen als we dit gemeten hebben, kunnen 
we in samenwerking met de politie tot 
verdere acties overgaan. Voor deze en 
andere acties hebben we extra handen 
nodig. Wie zich geroepen voelt om ons 
mee te helpen, kan contact opnemen met 
het Dorpsplatform 
(info@dorpsplatform.nl  of 
06 – 54 77 8000). 
Een veiliger dorp begint bij jezelf!

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

Klokje                                               
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Te gast bij Evelien Hagelaar
 
Evelien heeft kortgeleden een praktijk ge-
opend voor mondhygiëne.
Deze praktijk heeft ze in de Molenstraat, 
rechts naast fysiotherapie Kemps en Rijf.
Ik kom binnen in een professioneel  in-
gerichte praktijk alsof je bij een tandarts 
binnenkomt.
Na haar middelbare school is Evelien de 
HBO-studie mondzorgkunde gaan doen 
in Nijmegen. Een opleiding die nauw sa-
menwerkt met de faculteit voor tandheel-
kunde,
Tijdens haar studie heeft ze uiteraard 
stage gelopen in diverse tandartsenprak-
tijken en bij een paradontoloog. Daarna 
heeft ze enkele jaren gewerkt in meer-
dere tandartsenpraktijken om ervaring op 
te doen en is momenteel nog werkzaam 
in 1 praktijk.
Ik vraag Evelien wie komt hier zoal binnen 
en moet je worden doorverwezen en door 
wie.
Meestal verwijst een tandarts iemand 
door maar je kunt uiteraard ook zelf een 
afspraak maken.

Zij begint dan met het gebit helemaal in 
kaart te brengen waarvoor ze een compu-
terprogramma gebruikt om al haar bevin-
dingen in vast te leggen waarna ze een 
behandelplan opstelt.
Ze begint dan daar waar nodig het gebit 
te reinigen en geeft instructies hoe het 
gebit in orde te houden.
Ik vraag of ook kinderen hier behandeld 
kunnen worden. Jazeker, zij worden dan 
veelal doorverwezen door de tandarts 
omdat ze niet goed poetsen, zij geeft de 
kinderen dan op een speelse manier in-
structies hoe ze hun gebit moeten onder-
houden. 
Als je tandheelkundige hulp in je ziekte-
kostenpakket hebt wordt deze behande-
ling vaak vergoed.
Je kunt via de website 
www.evelienmondhygienepraktijk.nl of te-
lefonisch 0492-330321 een afspraak met 
haar maken.
Met de instructie om per keer minimaal 
2 minuten te poetsen neem ik van haar 
afscheid en wens haar heel veel succes 
met haar praktijk.
MH
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KiKo Ahoi! 

Een leuke familievoorstelling
Met de boot naar Amerika. Een week lang 
op volle zee. Dat is lang niet altijd een 
feest. De dames op de luxe bovendekken 
vragen zich af hoe ze het een week uit-
houden zonder de schoonheidssalon 
en de winkels om te shoppen. De arme 
sloebers op de benedendekken hebben 
vooral honger. De matrozen schrobben 
en boenen er vlijtig op los. Iedere groep 
op het schip zingt zijn eigen lied. Zouden 
ze het uithouden samen tot in Amerika? 
In het kader van juni watermaand speelt 
en zingt KiKo op zondag 28 juni de mu-
sical ‘KiKo Ahoi’ in de toneelzaal van de 
Dreef in Aarle-Rixtel. Er zijn twee voor-
stellingen: om 11.00 en om 13.00 uur. 
Een vrolijke voorstelling voor jong en oud. 
Toegang is gratis.
Dit najaar viert KiKo haar 10-jarig bestaan 
met een bijzondere activiteit voor al haar 
leden. Kom ook zingen bij KiKo en vier dit 
feest met ons mee. KiKo repeteert iedere 
dinsdagavond in de Dreef. Op dinsdag 
30 juni zijn er open lessen. Van 18.00 tot 
18.45 voor kinderen van groep 3 t/m groep 
5, van 18.45 tot 19.45 voor kinderen van 
de groepen 6 en 7, van 19.45 tot 20.45 
voor kinderen van groep 8 en ouder. Maar 
ook na de zomervakantie ben je natuurlijk 
van harte welkom om een keer te komen 
meezingen.
Meer informatie: zie www.kikolaarbeek.nl

HELP KINDEREN HELPEN

Op 20 juni aanstaande is CENDRA aan-
wezig voor stichting OPKIKKERTJE  
langs het kanaal in Aarle Rixtel. In sa-
menwerking met gemeente  juni water-
maand    Discovery  Dive en Gemertse 
watervrienden zullen duikers het kanaal 
schoonmaken waarbij de opbrengst naar 
stichting OPKIKKERTJE zal gaan. Ook 
staat er een kraam met  knutselspullen 
welke kinderen zelf hebben ingezameld 
of gemaakt, bij deze kraam kunnen oude 
mobieltjes worden ingeleverd voor het 
goede doel ook een door de jongeren op-
geknapt bootje zal in het water liggen en 
gevaren worden. dus heb je nog een oud 
mobieltje  of wil je even genieten van de 
duikers of even genieten van het gezellig 
samenzijn kom dan even langs, ook oude 
muntjes zoals 1 of twee cent zijn welkom 
maar ook geldige buitenlandse muntjes
CENDRA
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Reggae en ska 
op Lowmanfestival

Aarle-Rixtel – Voor liefhebbers van 
reggae, ska en gezelligheid is het zondag 
21 juni goed toeven bij het OJA aan de 
Schoolstraat te Aarle-Rixtel. Daar vindt 
vanaf 14.00 uur het Laarbeekse reggae 
en ska festival Lowman plaats.
Na twee zeer geslaagde edities in 2013 
en 2014 heeft de organisatie besloten om 
ook dit jaar weer het laagdrempelige Low-
man-festival te organiseren. In samen-
werking met het OJA wordt momenteel 
hard gewerkt aan de voorbereidingen.
Programma
Lowman wordt geopend door Natural Na-
tion. Deze lekkere roots reggaeband uit 
Rotterdam brengt meest eigen nummers 
met een traditionele ‘rootsy’ sound en 
dancehall flavor.
Als tweede zal  Rude Rich and the High 
Notes het podium betreden. Deze Neder-
landse band is geliefd in binnen- en bui-
tenland om zijn early reggae, rocksteady 
en authentieke ska met de vetste sound. 
Rude Rich and the High Notes heeft al 
op menig Europees podium en festival 
gespeeld en in de loop der jaren diverse 
albums uitgebracht. De bandleden, die 
hun sporen ruimschoots verdiend hebben 
in de internationale reggae-scene, laten 
het publiek genieten van de alom geliefde 
‘old school’ reggae uit de jaren ’60 en ’70.
Pak een pan, doe er wat ska en rocksteady 
in uit de jaren ’50 en ’60, mix dit met wat 
reggae, rhytm & blues en wat Caribische 
klanken, even mengen en aan de kook 
brengen! Dat is de sound van de afsluiter 
van het festival: Bang the Skillet. Naast 
eigen nummers spelen de negen band-
leden ook muziek van hun helden zoals 
The Skatalites en The Slackers. Bang 
the Skillet is een mooie mix van ervaren 
en jonge muzikanten met een grote ge-
zamenlijke voorliefde voor ska, calypso, 
rocksteady en reggae. Met deze feest-

muziek is het onmogelijk om stil te blijven 
staan!
Tussen en na de live-sets wordt de mu-
ziek verzorgd door de DJ’s van Serious 
Sounds. Door middel van vinylplaten en 
een identieke soundsystem zorgen zij 
voor heerlijke muziek tussen de optre-
dens door. Met een breed spectrum van 
‘70’s roots reggae’ tot ‘heavy digital step-
pers’ bezorgt dit sound system duo een 
krachtige, dynamische vibe. 
De presentatie van Lowman is in handen 
van MC Marlon Kicken.
Voorverkoop
De voorverkoop is inmiddels gestart. 
Kaarten zijn te koop in Aarle-Rixtel bij OJA 
en snoeperij Jantje aan de Kerkstraat, in 
Helmond bij Lokaal 42. De entreeprijs be-
draagt €6,- in de voorverkoop. Op de dag 
zelf betaal je €8,-. Kinderen tot en met 15 
jaar hebben gratis toegang. Wil je verze-
kerd zijn van een gezellige, relaxte en ho-
pelijk zonnige reggaemiddag, koop dan 
een ticket in de voorverkoop. Het aantal 
is beperkt. Voor meer informatie kijk op 
www.lowmanfestival.nl  of www.oja-aarle.
nl/facebook. Tot ziens bij ‘Lowman’.
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IN PRIJS VERLAAGD! 
 
 

Aarle-Rixtel  HELMONDSEWEG 12-A 

Koopprijs: € 490.000,- K.K. 
 
Nu zeer aantrekkelijk geprijsde Villa op een perceel van maar liefst 1918 m2 met 
zwembad en vrijstaande garage/berging. Gelegen aan de rand van Aarle-Rixtel met 
alle faciliteiten van het dorp en de stad (Helmond) binnen handbereik! 
 

Voor meer informatie 
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Soul en Rhythm & Blues met 
Mrs. Hips bij Wim Beeren Jazz 
Society op donderdag 25 juni

Na het overweldigende concert van The 
Timeless Big Band op 7 juni jl. staat er 
op donderdag (!) 25 juni bij  Wim Beeren 
Jazz Society wederom iets bijzonders te 
gebeuren: het slotconcert van het sei-
zoen, met een daverend optreden van 
zangeres Simone Roerade “Mrs. Hips” 
& Band in zaal Van Bracht aan de Kerk-
straat in Aarle-Rixtel.
In de jaren ‘90 maakte Simone een we-
reldtour met Candy Dulfer, scoorde een 
nummer 1 hit in Spanje met haar band 
Hips en zong ze met veel bekende ar-
tiesten in binnen- en buitenland.
In de kleine bezetting waarmee ze nu 
speelt is er nòg meer ruimte voor Simo-
ne’s power stem, maar ook voor een 
scheurend Hammondorgel en een diep 
groovende ritmesectie. Soul en Rhythm 
& Blues vormen het hoofdmenu deze 
avond. 
En energie, dat is waar het om draait bij 
de muziek van Mrs. Hips.
Energie die op het podium ontstaat en re-
gelrecht overslaat op het publiek!
Bezetting:
Simone Roerade “Mrs. Hips” - Vocals
Ron Geboers - Hammond Organ
Bart Wijtman - Bas

Stephan Jankowski - Gitaar
Sjoerd van Bommel – Drums
Aanvang 20.30 uur, entree € 8,-. En er 
mag gedanst worden!
Wim Beeren Jazz Society: meer dan al-
leen jazz!
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.simoneroerade.com

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 23 juni a.s.
Vanaf 17.30 uur is iedereen ook dan weer 
van harte welkom. Het diner wordt geser-
veerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 18  juni 15.00 
uur via het secretariaat van ViERBINDEN 
0492-328800 of via een e-mail naar stich-
ting@vierbinden.nl 
Voor 23 juni a.s. staat een visbuffet op het 
programma:
Zalmsalade, gevulde eitjes, gevulde to-

maatjes
gerookte forel en makreel, 

noorse garnalen
sausjes

Lekkerbekjes
Aardappelgratin
Rauwkostsalade

Stokbrood met kruidenboter

Mousse van zomervruchten met slag-
room

Voor dit fantastische driegangenmenu 
betaalt u € 13,50

Graag tot ziens op 23 juni a.s.
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

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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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

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

KBO-Brabant: pak de
 werkloosheid onder senioren 

aan en niet de werklozen

Het Centraal Planbureau (CPB) bracht 
op 11 juni een beleidsrapport uit, getiteld 
‘Hervorm arbeidsmarkt ouderen’. Hierin 
bepleit het CPB om de langdurige werk-
loosheid onder ouderen aan te pakken 
door de WW-uitkering van ouderen in 
stapjes te verlagen naarmate men langer 
werkloos is. Zo zouden zij eerder geprik-
keld worden om een nieuwe baan te ac-
cepteren. Het CPB schoffeert hiermee de 
grote groep 50-plussers die nu al met een 
fors inkomensverlies kampt als gevolg 
van werkloosheid. Stapsgewijs verlagen 
van hun WW-uitkering is geen oplossing, 
maar verergert de situatie waarin ouderen 
belanden wanneer zij werkloos worden. 
Het aantal 50-plussers in de schuldhulp-
verlening is de laatste jaren buitenge-
woon toegenomen.

Hoewel het kabinet en daaraan gelieerde 
instituten als DNB, CPB en CBS wijzen op 
signalen van economisch herstel, leiden 
deze signalen vooralsnog niet tot een 
aanmerkelijke verlaging van de werkloos-
heid onder senioren. Dit ligt echter niet 
aan de hoogte van de uitkering zoals het 
CPB wil doen geloven. Integendeel, de 
motivatie onder oudere werkzoekenden 
om aan de slag te gaan en te blijven is 
zeer hoog. Niet alleen de hoge arbeids-
moraal van ouderen maar ook het spook-
beeld om na verloop van tijd in de bijstand 
te belanden, zijn nu al stevige prikkels om 
actief werk te zoeken. Het UWV consta-
teert dan ook dat tussen 2013 en 2015 
een toenemend aantal werkloze 50-plus-
sers het werk hervat. De werkloosheid 
daalt onder jongeren weliswaar harder 
dan onder ouderen, maar dit ligt niet aan 
de hoge eisen die werkloze ouderen vol-

gens het CPB zouden stellen, maar aan 
de voorkeur van werkgevers voor jonge 
werknemers. 

Nog steeds lopen werkloze 50-plussers 
tegen vooroordelen van werkgevers 
aan: ze zouden duur zijn en/of meer ver-
zuimen. Het tegendeel blijkt waar. Werk-
gevers die wel werkzoekenden uit deze 
groep aannemen zijn onverminderd posi-
tief over de motivatie, flexibiliteit en inzet 
die 50-plussers tonen.

Werkloze 50-plussers vinden vooral baat 
bij scholingsmaatregelen, gerichte coa-
ching en stimulansen voor werkgevers 
om hen in dienst te nemen. Het voorstel 
van het CPB om de WW-uitkering van ou-
dere werklozen te verlagen  is vooral een 
klap in het gezicht van een grote groep 
mensen die tijdens een extreem lange 
economische crisis en vergaande over-
heidsbezuinigingen ongewild werkloos is 
geworden. 

Klokje                                               
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Nieuwe beleidsregels 
voor alcohol

LAARBEEK - Om alcohol te mogen ver-
strekken is een drank- en horecaver-
gunning nodig. De burgemeester mag 
hiervoor ontheffingen verlenen. Dit ge-
beurt vaak bij evenementen, om de feest-
vreugde te verhogen en extra inkomsten 
te genereren. Maar met het verlenen 
van ontheffingen komt eveneens de ver-
antwoordelijkheid daarvoor. De burge-
meester wil deze verantwoordelijkheid op 
een goede manier invullen met nieuwe 
beleidsregels voor alcoholverstrekking. 

Tegenwoordig wordt er anders gedacht 
over alcoholgebruik. Ook is de Drank- en 
Horecawet gewijzigd. Hierdoor gaan we 
vanaf nu anders om met aanvragen om 
alcohol te mogen verstrekken. 
- Alcohol en sport en alcohol en 
jeugd gaan in deze nieuwe benadering 
niet samen. Sportevenementen of eve-
nementen voor kinderen of jeugd krijgen 
daarom geen toestemming om voor 16.00 
uur alcohol te verstrekken. 
- Evenementen in het algemeen 
krijgen ’s ochtends geen en ’s avonds 
tot minder laat een ontheffing voor het 
schenken van alcohol. Als een ontheffing 
enige tijd voor het einde van een evene-
ment eindigt, zorgt dat doorgaans voor 
een langzame afloop van de activiteiten 
en een geleidelijk vertrek van de bezoe-
kers. 
- Op enkele uitzonderingen na, 
eindigen ontheffingen voor evenementen 
die buiten of in een tent worden georga-
niseerd uiterlijk om middernacht. In de 
avonden van vrijdag op zaterdag en van 
zaterdag op zondag kan daar maximaal 

één uur aan toegevoegd worden. Om een 
geleidelijke en tijdige uitstroom bij evene-
menten te bevorderen, worden onthef-
fingen tot aan een kwartier voor het einde 
van een evenement verleend.
Dit beleid moet leiden tot minder alcohol-
gebruik en het beperken van overlast. Uit-
gangspunten die ook van belang zijn voor 
het behoud van draagvlak en continuïteit 
van Laarbeekse evenementen. 

Richtlijn taptijden
De burgemeester heeft onderstaande cri-
teria vastgesteld voor de beoordeling van 
ontheffingen ex artikel 35 van de Drank- 
en Horecawet.

Wanneer er jeugd betrokken is bij een 
evenement, of er van bezoekers een 
actieve deelname aan sportactiviteiten 
wordt verwacht, worden de volgende 
(maximale) taptijden als richtlijn gehan-
teerd.
- Er wordt geen alcoholhoudende 
drank en/of op z’n vroegst vanaf 16.00 
uur geschonken tijdens activiteiten die op 
jeugd onder de 18 jaar gericht zijn.
- Er wordt geen alcoholhoudende 
drank en/of op z’n vroegst vanaf 16.00 
uur geschonken tijdens evenementen 
waarbij van de deelnemers een actieve 
deelname aan de (sport)activiteiten ver-
wacht wordt. 
- Als eindtijd voor het verstrekken 
van alcohol zal (in ieder geval ’s avonds 
- maar mogelijk ook in andere gevallen) 
een kwartier voor het einde van het eve-
nement als standaard gebruikt worden.

Bij andere evenementen worden de vol-
gende (maximale) taptijden gehanteerd.
- Alcoholhoudende drank wordt op 
z’n vroegst vanaf 12.00 uur geschonken. 
- Als eindtijd voor het verstrekken 
van alcohol zal (in ieder geval ’s avonds 
- maar mogelijk ook in andere gevallen) 
een kwartier voor het einde van het eve-
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nement als standaard gebruikt worden.

Overgangsrecht, afwijkingsbevoegdheid 
en hardheidsclausule
De burgemeester kan een ontheffing (ge-
deeltelijk) weigeren als het verstrekken 
van alcohol niet past bij het karakter van 
het evenement of de activiteit, of als er 
een vermoeden is dat het zal leiden tot 
verstoring van de openbare orde, (ver-
keers-)veiligheid of de zedelijkheid. 

Indien een ontheffing is aangevraagd 
vóór deze beleidsregels in werking zijn 
getreden en er op die aanvraag nog niet 
is beslist, worden deze beleidsregels op 
die aanvraag toegepast. 

De burgemeester kan bij bijzondere om-
standigheden gemotiveerd van deze be-
leidsregels afwijken.

Regels voor privéfeesten

LAARBEEK - Als gemeente krijgen we 
vaak de vraag of er regels zijn voor het 
houden van een privéfeest, of dat er een 
vergunning voor nodig is. Het antwoord 
daarop is: meestal niet. 

Een vergunning is alleen verplicht als er 
meer dan 50 personen tegelijk aanwezig 
zijn in een tent, loods of schuur op eigen 
terrein. De tijdelijke gebruiksvergunning 
die u hiervoor dan nodig heeft, is vooral 
voor de brandveiligheid. Wanneer het 
feest plaatsvindt in een woonhuis of in de 
tuin is dit niet verplicht. 

Regels en tips
Er zijn twee algemene regels voor privé-
feesten: u mag geen geluidshinder ver-
oorzaken voor de omgeving en een pri-
véfeest mag niet in de openbare ruimte 
plaatsvinden. Voor deze regels kunt u 

geen ontheffing krijgen. 

Over het algemeen geldt dat bij privé-
feesten tot 0.00 uur enige geluidshinder 
wordt geaccepteerd, maar dat bij klachten 
later in de nacht opgetreden kan worden. 
De ervaring leert overigens dat buren die 
vooraf persoonlijk van een feest op de 
hoogte zijn gebracht meer begrip hebben 
en minder snel klagen. 
Een belangrijke tip is verder: denk vooraf 
na over het komen en vertrekken van be-
zoekers, alcohol in het verkeer en de be-
schikbare parkeermogelijkheden. 

Wij wensen u veel feestplezier!

Zomeravondbridge 
bij Bridgeclub Aarle-Rixtel

Tijdens de zomermaanden organiseert 
Bridgeclub Aarle-Rixtel zomeravond-
bridge in ’t Huys aan de Mierloseweg 11 
in Helmond. 
Iedereen kan als paar inschrijven (vrije 
inloop per avond, inschrijfgeld € 2,- per 
paar; aanmelden voor 19.45u) en wel ie-
dere dinsdag vanaf 16 juni tot-en-met 25 
augustus. 
Er worden 24 spellen gespeeld en uiter-
aard zijn er wat leuke prijzen.

Klokje                                               
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning 
en daar echt niet te veel voor betalen? 
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566, 
ook buiten kantoortijden. 
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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!

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
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Matig resultaat schutters HBS 
de Eendracht op nederlaagtoer-
nooi van HBV Houts Welvaren. 

Aarle Rixtel. Op donderdag 28 mei j.l. 
nam handboogschutterij de Eendracht 
met 8 schutters deel aan het nederlaag-
toernooi van handboogvereniging Houts 
Welvaren in Mierlo Hout.
De Eendracht gaf vooraf aan 1649 punten 
te gaan schieten. Het werden er 1577, dus 
een negatief resultaat van - 72 punten. 
Per schutter is dit – 9 punten waardoor 
geen hoog resultaat in de eindstand ver-
wacht mag worden. Hoogste schutter van 
de Eendracht werd Toon van Hoof met 
221 punten.

Resultaten schutters de Eendracht:

1. Toon van Hoof  221
2. Frank Schepers  220
3. Walter Jansen  211
4. Jan van Rooij   200
5. Henk Verachtert  199
6. Paul van Bakel  193
7. Geert v. Ganzenwinkel 174
8. Arno Donkers   159

6e wedstrijd
HBV De Haas Schieten Zij Ons Doel 
(DHSZOD) uit Asten Heusden tegen-
stander in de 6e wedstrijd van het van 
Ganzenwinkeltoernooi.
DHSZOD uit Asten Heusden was don-
derdag 4 juni j.l. met slechts 4 schutters 
aanwezig op de doel bij HBS de Een-
dracht voor het verschieten van de 6e 
wedstrijd van het van Ganzenwinkeltoer-
nooi. Hierdoor worden zij niet opgenomen 
in de verenigingsresultaten van dit jaar en 

worden de schutters alleen opgenomen 
in de uitslagen van de individuele schut-
ters. Dat het niet hun avond zou worden, 
bleek ook uit het behaalde resultaat. 
Vooraf gaven zij aan 795 punten te gaan 
schieten. Het werden er 680 dus een 
score van -115.  
Hoogste schutters van de avond werd 
Frank Schepers van de Eendracht met 
228 punten. Hoogste schutter bij DHSZOD 
werd Piet Joosten met 201 punten
 
Resultaten schutters de Eendracht:

1. Frank Schepers 228 punten (C)
2. Toon van Hoof 225 (C)
3. Walter Jansen 224
4. Erwin Wijnhoven 222 
5. Jan van Rooij  213
6. Henk Verachtert 205
7. Paul van Bakel 176
8. Arno Donkers  175
9. Gerrie v. Hoof 165 (TR)

Chalet Lohengrin wordt omgedoopt,
tot Chalet Couvert,
er stond een advertentie voor personeel,
maar nergens lazen we,
wanneer is het pand weer “ouvert”.
Van honger zullen we niet omkomen,
in onze Aarlese Dorpsstraat,
want als we goed tellen
is een elftal dan compleet,
dus er is te eten bij de vleet.
Twee cafés tellen we niet eens mee,
maar wel de ijssalon en d’n bakker,
als je al echt iets wilt eten,
is laatstgenoemde het eerst wakker.
RD

Klokje                                               
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

` 

Kent U ze nog: "Paint it Black", "Angie" en "Satisfaction", de kaskrakers van de Rolling Stones. Bij 
Dorpscafé de Vrienden zijn we deze "gouwe ouwe nummers" nog altijd niet vergeten. Vandaar dat 
we op zaterdagavond  20 juni terug gaan in de tijd met een Rolling Stones Tribute Band, namelijk 
"The Dead Flowers". We zien u graag op Zaterdag 20 juni om 21.00uur bij Dorpscafé de Vrienden.  

Tot dan! 

YC Atelier
Repareren en vermaken van kleding, 
(o.a. broeken, rokken, blouses, blazers, 
jassen,etc.), gordijnen en andere texxel
producten.

Koppelstraat  
    AH Aarle Rixtel
T:   ----   -  
E: yvonne.ycatelier.nl
www.ycatelier.nl

Openingsxjden:
woensdag:  -.  -- .   u
vrijdag:   .  -  .   u
verder op afspraak
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Jaarlijkse collecte
Gemeenschapsblad

De  jaarlijkse  collecte  ten  behoeve  van 
het Gemeenschapsblad vindt plaats in de 
week van 29 juni tot en met 4 juli 2015. 
In de enveloppe die in het volgende Ge-
meenschapsblad is bijgesloten kunt u uw 
bijdrage doen. Ook zal in het volgende 
Gemeenschapsblad hett financiele over-
zicht worden opgenomen.
De kosten van het Gemeenschapsblad 
nemen jaarlijks toe. 
Wij zijn trots op onze donateurs en ad-
verteerders waardoor een groot gedeelte 
van de kosten gedekt zijn.  Wij zijn zo vrij 
om een noodzakelijke bijdrage van € 5,= 
per gezin te vragen.
Wilt u het Gemeenschapsblad blijven ont- 
vangen, steun ons dan! Verschillende 
verenigingen hebben al hun jaarlijkse bij-
drage aan ons overgemaakt. Heel harte-
lijk  dank  daarvoor.  Degenen  die  het 
nog niet gedaan hebben en zij die in de 
collecteweek met vakantie zijn, kunnen 
hun  bijdrage  storten  op  bankrekening
NL37RABO010 14 95 048  van  het  Ge-
meenschapsblad. Uw bijdrage is een 
steun in de rug van de redactie en haar 
medewerk(st)ers om er weer een jaar 
tegen aan te gaan. Uw financiële steun 
is onontbeerlijk.
Wij zijn blij met uw geldelijke ondersteu-
ning. Namens de redactie,
Ad Loos, penningmeester.

In september start een nieuwe 
Zelfhulpgroep voor PTSS/HSA

Symptomen: o.a. prikkelbaar en/of agres-
sief, zelfdestructief of roekeloos gedrag, 
woede-uitbarstingen, moeite met in slaap 
vallen en in slaap blijven, extreme aler-
theid/waakzaamheid, wordt gemakkelijk 
opgeschrikt, gevoelens van paniek en 
angst, gevoel voortdurend “op wacht” te 
zijn alsof het gevaar op de loer ligt om 
elke hoek.
Vaak is het zo dat een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS) ten grondslag ligt 
aan hyperarousal maar niet in alle ge-
vallen. Zo hebben mensen met een PTSS 
vrijwel altijd, in meer of mindere mate, last 
van hyperarousal. Maar mensen met hy-
perarousal hoeven niet altijd te lijden aan 
een PTSS. Evenzo hoeft hyperarousal 
niet altijd samen te gaan met agressief en 
excessief gedrag, het kan namelijk ook 
leiden tot teruggetrokkenheid, alsof men 
“bang” op de vlucht is, en zich zo tot een 
bijkomende angststoornis ontwikkeld.
Zijn enkele van deze symptomen voor jou 
herkenbaar of heb je in het algemeen last 
van agressie en stress?. Of van angst en 
isolement?. Dan ben je welkom in een 
omgeving waar we met respect onze ge-
voelens delen en bezien waarbij “leren 
van elkaar” het uitgangspunt vormt.
Voor meer informatie en aanmelding 
graag contact opnemen met:
Stichting Zelfhulpnetwerk 
Zuidoost Brabant                                                                    
Kronehoefstraat 21-29                                                                                                              
5612 HK Eindhoven
040-2118328                                                                                                    
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl                                                                             
www.zelfhulpnetwerk.nl

Klokje                                               
Binnenkort een Groepsdiner of 
Feestje, Denk ook eens aan Het Veer-
huis. Het Veerhuis 0492-461889 www.
restauranthetveerhuis.nl
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Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

• hypotheken

• pensioenen

• verzekeringen

• sparen

bekend terre in . . .

De Tempelier 3 • 5735 JG  Aarle-Rixtel

0492-383887 • 06 -21 1 10843

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl
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Opening Waterpoortroute en 
veldtoertocht op 28 juni.

Naast de zomerveldtoertocht van Aan de 
Wielen op 28 juni, waarvan u elders in 
dit Gemeenschapsblad een soort poster 
aantreft met de nodige informatie voor 
belangstellende mountainbikers, kunnen 
op die dag ook andere fietsers lekker ont-
spannen pedaleren.
De afgelopen maanden zijn diverse per-
sonen van Outdoor Laarbeek, Water-
schap Aa en Maas, de Brabantse Kluis 
en leden van Aan de Wielen, samen met 
ambtenaren van de Gemeente Laarbeek, 
druk in de weer geweest om een nieuwe 
permanente fietsroute te realiseren. De 
route heeft als naam Waterpoortroute 
meegekregen en de gemeente Helmond 
heeft daar in een iets later stadium ook 
op ingehaakt.
De komende weken worden de bordjes 
opgehangen, zodat met de officiële ope-
ning op 28 juni alles klaar moet zijn.
Bij de permanente route heeft men keuze 
uit twee afstanden, 30 of 39 km., de split-
sing daarvan ligt in Lieshout. Onderweg 
zijn vele mogelijkheden om een terrasje 
te pikken of ergens lekker langs de mooie 
route te genieten. U kunt daar een mooie 
dag voor uitkiezen.
Op de openingsdag van de Waterpoor-
troute, 28 juni, kunt u starten bij Outdoor 
Laarbeek achter het zwembad in Beek en 
Donk of bij het Jan Visser Museum in Hel-
mond tussen 10.00 en 13.00 uur.
U kunt daar een scheurkaart kopen voor 
€ 9,00, daar krijgt u voor: een consumptie 
bij Outdoor Laarbeek, soep bij de Bra-
bantse Kluis, koffie of thee bij het Jan 
Visser museum, een belegd broodje bij 
de Croyse Hoeve, fruit bij Broos Biemans, 
een verrassing van waterschap Aa en 

Maas, een consumptie bij de Teugelders 
in Beek en Donk en uiteraard een kaart 
met allerlei wetenswaardigheden op de 
route en aan één kant de Waterpoortroute 
en aan de andere kant de herziene versie 
van de Laarbeekroute. Waterschap Aa 
en Maas heeft een stand ingericht op het 
fietspad tussen de Laarbrug en de Lies-
houtse brug.
Bij de Brabantse Kluis is er op deze dag 
een Brabants Musik Fest tussen 11.00 en 
19.00 uur. Het terras is omgetoverd tot 
Biergarten en Weinstube
Na de Brabantse Kluis loopt de route in 
Aarle-Rixtel over een gedeelte van de 
Kloosterdreef en daarna achter sportpark 
de Hut door. Als men het viaduct over de 
Zuid Willemsvaart gepasseerd is gaat 
men scherp rechts langs de Waterzui-
vering en daarna keert men over de Piet 
van Bokhovenpad en de Koeienpad weer 
richting het oude kanaal. Vervolgens 
koerst men richting Sluis 7 om dan voor 
een gedeelte door Helmond te rijden. Na 
de Warande wordt verder gefietst richting 
Croy en wordt ook een gedeelte van plan 
Strijp aangedaan. Via het pad langs d’n 
Geitenboerderij verlaat men Aarle-Rixtel 
op het fietspad langs het Wilhelminaka-
naal. In Lieshout is de slitsing tussen de 
30 of de 39 km.

Klokje                                               
Te Koop
Nieuwe dubbele inductie kookplaat merk 
Unold, prijs €70.-
Info. J. van Bommel, Heindertweg 77 
tel.06-20627872

email redactie@gemeenschapsblad.nl



38

 Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel50 jaar geleden                                   

1 juni Bond van Bejaarden
De leden van de Aarle-Rixtelse Bond 
van Bejaarden worden uitgenodigd om 
morgen, woensdag, om half tien in de pa-
rochiekerk aanwezig te zijn ter bijwoning 
van de uitvaart van J. Smulders.

3 juni Begrafenis
De leden van de Boerinnenbond gaan 
vrijdagmorgen de begrafenis bijwonen 
van het plotseling overleden medelid: me-
vrouw Huibers – Bekx.

5 juni Bevordering
In de stadsschouwburg te Utrecht is op 29 
mei de heer H. Gruijters uit Aarle-Rixtel 
bevordert tot gediplomeerd, practiserend 
genezer. De commissie, belast met het 
onderzoek naar de therapatische resul-
taten van niet-medische genezers, bracht 
rapport uit aan het hoofdbestuur en sub-
commissie, welke geleid hebben tot deze 
erkenning.

8 juni Zangersdag
Het gemengd koor “ De Klokkengieters 
van 1660”  te Aarle-Rixtel gaat op zondag 
4 juli een zangerdag organiseren. Een 
driehonderd tal zangers en zangeressen 
zullen dan optreden. De deelnemende ge-
mengde koren zijn: Erps gemengd koor, 
Gemerts gemengd koor, Beek en Donks 
gemengd koor, Stiphouts gemengd koor 
en het Helmonds gemengd koor “ St. 
Cecilia” . Het zangfestijn zal worden ge-
houden in de tuin, achter clubhuis, café 
van den Heuvel.

8 juni N.K.V.
Na jaren van onderbreking, heeft het 
N.K.V. besloten voor dit jaar, voor alle 
leden met hun dames en huisgenoten, 
weer een vakantie uitstapje te maken, 
ditmaal in eigen land en wel in de vakan-

tieweek op dinsdag 3 augustus. De reis 
is als volgt: via de Maasbrug bij Gennep 
naar Nijmegen en Arnhem, waar per boot 
naar de Westerbouwing bij Noordwijk 
wordt gevaren. Daarna via Oosterbeek 
en Veluwe terug naar Arnhem en van-
daar via de Postbank, via Wageningen 
naar Rhenen, waar een bezoek wordt 
gebracht aan “Ouwehands dierenpark”en 
waar, tevens gezamenlijk gedineerd 
wordt. Vandaar via Nijmegen en Grave 
terug naar Aarle-Rixtel. Personen die 
wensen mee te gaan, kunnen nog tot en 
met zondag 13 juni zich opgeven bij M. 
v.d. Graef, Koppelstraat 7 en M. van Ven, 
Bosscheweg 45.

10 juni Helmonder tegen vangrail 
Zuid-Willemsvaart
De Helmonder W.J. heeft woensdag-
morgen ervaren dat een vangrail een 
perfecte bescherming is tegen een onvrij-
willige duik in de Zuid-Willemsvaart. Ter 
hoogte van sluis 7 in Aarle-Rixtel raakte 
de Helmonder aan het slippen, nadat hij 
in de berm was gekomen en te vlug weer 
de weg op wilde. Al slingerend belandde 
de Helmondenaar met zijn auto tegen de 
vangrail.

11 juni Boerenleenbank
De algemene vergadering van de Aar-
le-Rixtelse Boerenleenbank wordt vol-
gende week woensdag om half 9 ge-
houden in de zaal van café van den 
Elzen. Op de agenda staat ondermeer: 
goedkeuring van balans en resultaten 
rekening over 1964, voorstel tot winstver-
deling, verkiezing van een lid van de raad 
toezicht ( aftredend de heer P. Beniers), 
verkiezing van een bestuurslid (aftredend 
en herkiesbaar de heer P. van de Ven) en 
mededelingen.

HELMONDS DAGBLAD  juni 1965
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