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Kosten van de advertenties

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

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

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

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

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel
Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WOCOM: 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
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Week van zondag 19 juli t/m vrijdag 24 juli
Zondag 19 juli – 16de Zondag door het jaar
Voorganger pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Nelly van de Ven					(verj./fund.)
Overleden ouders Jan en Mien Smits – van de Ven (sterfdag Jan)
Riek Kuijken -Thomassen				(par.)
Voor de vervolgde Christenen in Iran en Afghanistan
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 22 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 26 juli t/m vrijdag 31 juli
Zondag 26 juli - 17de Zondag door het jaar
Voorganger pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Jo Daniëls – Gijsbers
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven (verj.)
Jan van den Bogaard				
(fund.)
Herman Biemans					(par.)
Overleden ouders de Jong – van Leuken
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 29 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 2 augustus t/m vrijdag 7 augustus

		
Zondag 2 augustus – 18de Zondag door het jaar
Voorganger pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
Familie Verbakel – van de Zanden
Hanneke van Berlo					(fund.)
Sien Nooijen						(fund.)
Herman Biemans					(par.)
Nelly van de Ven					(par.)
Jan van der Sanden					(trouwdag)
Bijzondere intentie					(fam. v. Boh.)
Tot welzijn van de parochie						
Woensdag 5 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
6

Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Week van zondag 9 augustus t/m vrijdag 14 augustus
Zondag 9 augustus– 19e Zondag door het jaar
Voorganger pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Maria de Kleijne – van Vijfeijken		
(par.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfdag vader/fund.)
Overleden ouders Timmers – Bunthof
Antoon Kerkhof
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 12 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 16 augustus t/m vrijdag 21 augustus
Zondag 16 augustus – 20ste Zondag door het jaar
Voorganger pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Harrie van Boxmeer					(j. get.)
Tot welzijn van de parochie
Uit dankbaarheid vanwege 50 jarig huwelijk familie van Berloo-Verhoeven
Woensdag 19 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 23 augustus t/m vrijdag 28 augustus

				
Zondag 23 augustus – 21e Zondag door het jaar
Voorganger pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. de Cantorij
Martien Verbeeten					(verj.)
Hein van den Bogaard				
(par.)
Frans Vogels
Overleden ouders Vlamings – Klomp en Sjaak Vlamings (sterfdag)
Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
(fund.)
Tonia van Dijk					(fund.)
Christien van der Asdonk-Kuijpers			
(verj./par.)
Jan Romme
Klara en Antoon van den Heuvel			
(trouwdag)
Gerard Lamé					(par.)
Voor de vervolgde christenen in Pakistan
Maandag 24 augustus - Kermis
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Gilde St. Margaretha
Overleden begunstigers van Gilde St. Margaretha
7

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Dinsdag 25 augustus – Kermis - Koningsmis
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Voor de overleden Gildebroeders en zusters van het Onze Lieve Vrouwe
Gilde
Woensdag 26 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
		

Week van zondag 30 augustus t/m vrijdag 4 september
Zondag 30 augustus – 22ste Zondag door het jaar
Voorganger pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. het O.L.V.Presentatiekoor
Ben Sibon					(verj.)
Overleden ouders de Rijk – Sillekens
Doris Verberne – van Zogchel en overleden familieleden
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 2 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
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.
ATTENTIE
Gedurende de periode van dinsdag 21 juli t/m vrijdag 7 augustus zal de administratie
in Aarle-Rixtel gesloten zijn. Mocht u toch nog een misintentie voor de vakantieperiode hebben, dan kunt u die tot 21 juli afgeven.
Vanaf dinsdag 10 augustus kunt u zoals gewoonlijk op dinsdag, donderdag en vrijdag
bij ons terecht met al uw vragen. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken kunt u bellen naar 0492461216.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.
Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 13 september
Voor de doop van uw kindje kunt u zich tot een week voor het doopgesprek van 10
augustus opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk: tel. 0492461216 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.
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degroofuitvaar tverzorging.nl

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

www.autoschadeverbakel.nl
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Informatieavonden over Communie & Vormsel in 2016
Het duurt nog even, maar wij willen u alvast op deze twee informatieavonden attenderen:
Maandag 7 september om 19.30 uur informatieavond Vormsel voor alle kernen in
Laarbeek. De avond vindt plaats in de kerk in Lieshout.
Deze avond is voor alle kinderen uit Laarbeek die nu in groep 7 en 8 zitten; dus komend schooljaar in groep 8 en de eerste klas van de middelbare school. Ouders en
kinderen worden deze avond gezamenlijk geïnformeerd over wat het doen van het
Vormsel inhoudt. Deze week krijgen de kinderen een brief met info over de Vormsel
voorbereiding
Woensdag 9 september om 19.00 uur informatieavond eerste Heilige Communie
voor alle kernen in Laarbeek. De avond vindt plaats in de kerk in Aarle-Rixtel.
Deze avond is voor alle ouders van de kinderen uit Laarbeek die nu in groep 3
zitten; dus komend schooljaar in groep 4. Ouders worden geïnformeerd over wat het
doen van de eerste Heilige Communie inhoudt.
In de eerste week na de schoolvakantie zal er meer informatie over de eerste Communie volgen. Mogelijk is het voor u prettig om nu al deze data te weten en te noteren.

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
Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Ook u hoort erbij!
We kunnen als u dat wenst, elke veertien dagen na de H. Mis de H. Communie bij u
thuis brengen. Vanaf 10.30 uur kunt u ons dan bij u thuis verwachten.
U kunt zich telefonisch aanmelden op tel. Nr. 381215 of via een briefje in de brievenbus van de pastorie aan de Heindertweg 1.
Het kan ook via de mail olvpres1@onsmail.nl of bellen naar Tosca Ruiters tel. 382531.
Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze dienst te bewijzen.
Samen vormen we de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Communiegroep.
11
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87 op dinsdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 12.00. uur. Op deze
ochtenden is er altijd iemand van het
team Zorg&Welzijn aanwezig om u te
woord te staan.
Het team Zorg & Welzijn is er voor iedereen die
* vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, geldzaken, formulieren
* actief wil zijn in wijk of buurt
* meer wil weten over vrijwilligerswerk.
Wij denken graag met u mee
Maatschappelijk werker in Maria Hendriks
Team Zorg & Welzijn Maatschappelijk werker
Email maria.hendriks@levgroep.nl
Ik ben Maria Hendriks. Lange tijd was ik Tel 0651207270
werkzaam in de zorg. Vandaaruit heb ik Tel wijkteam 0492-469700
de opleiding gevolgd tot maatschappelijk
werker.
Binnen het Team Zorg & Welzijn werken
we samen aan het welbevinden van de
bewoner. Welbevinden staat voor de
Kom dansen in de Waterpoort!
mate waarin iemand zich lichamelijk ,
geestelijk en sociaal goed voelt. Samen De laatste dansmiddag voor de vakantie
met de bewoner en zijn netwerk kijken we staat al weer voor de deur. Op dinsdag
hoe invloed uit te oefenen is op het verbe- 14 juli aanstaande zal in de ontmoetingsteren van zijn welbevinden.
ruimte van de Waterpoort weer een dansHet voordeel van het Team Zorg & Wel- middag georganiseerd gaan worden.
zijn zijn de korte lijntjes. Het is makke- Onder leiding van de ervaren Disk Jockey
lijk om elkaar te raadplegen. We komen Arie Wagelmans zullen er verschillende
regelmatig bij elkaar en zijn telefonisch gezelschapsdansen voorbij gaan komen.
goed bereikbaar.
Te denken valt aan de Wals, Sirtaki,
Samenstelling team Zorg &Welzijn.
Cumbia, Tango tot aan een Swing. IeDit team bestaat uit:
dereen is welkom, men heeft geen partner
Karen Reijnen, WMO consulente.
nodig. De middagen zijn goed voor lijf en
Lia Smolders, wijkverpleegkundige
leden en houdt je jong!
Berrie van den Waardenburg dorpsonder- 14 juli van 14.00u tot 16.00u. Voor meer
steuner
informatie kun je terecht bij ViERBINDEN
Maria Hendriks, Maatschappelijk werker Machteld Hoebergen,
Inwoners kunnen met dit team contact mhoebergen@vierbinden.nl of
opnemen.
06-45203227.
Telefonisch spreekuur maandag tot en Zegt het voort, op naar de Waterpoort!
met donderdag van 9.00. uur tot 12.00. Na 14 juli liggen de dansmiddagen in de
uur.
zomerperiode stil. De eerstvolgende na
Telefoon: 0492-469700
de vakantie zal zijn op dinsdag 8 sepInloopochtend : Zonnetij Heindertweg tember.
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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

YC Atelier
Repareren en vermaken van kleding,
(o.a. broeken, rokken, blouses, blazers,
jassen,etc.), gordijnen en andere texxel
producten.
Openingssjden:
woensdag: ...---... u
vrijdag: ...---... u
verder op afspraak
14

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

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

Zomerconcert
Harmonie De Goede Hoop sluit dinsdag
14 juli a.s. het seizoen muzikaal af en
luidt de vakantieperiode in met een populair zomerconcert. Het wordt gehouden
naast het terras van café De Vrienden en
begint om 19.30 uur. Tijdens het concert
zal de Dorpsstraat vanaf de Heindertweg
tot de Kerkstraat afgesloten zijn, zodat u
rustig en ontspannen kunt genieten van
een gevarieerd programma, gespeeld
door de verschillende orkesten van de
harmonie. Natuurlijk hopen we dat de
weergoden ons goedgezind zijn. Mocht
dit niet zo zijn, dan zal het concert toch
doorgaan en gehouden worden in zaal
De Vrienden.

Harmonie De Goede Hoop
houdt oudijzeractie
Op zaterdag 8 augustus 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 omvangrijk zijn om ze te brengen, dan komen we
ze op die dag na 11.00 uur ook graag ophalen. 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: 12 september, 17 oktober, 14 november en 19 december.

CURSUS EHBO BIJ
KINDEREN
De EHBO-vereniging start in het najaar
met een cursus EHBO BIJ KINDEREN.
Iedereen die (jonge) kinderen heeft of
met kinderen werkt weet dat een ongelukje in een klein hoekje zit. Kinderen zijn
snel, doen onverwachte dingen, je hebt
ze niet altijd in de gaten en dan kan het
gebeuren dat er bij een ongeluk(je) paniek uitbreekt: wat moet je doen?
Tijdens de cursus EHBO bij Kinderen
wordt in vier avonden in theorie en praktijk
geleerd hoe u moet handelen. De cursus
wordt gegeven door een gecertificeerd
docente. Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat.
De cursus start bij voldoende aanmeldingen op dinsdag 22 september. De andere avonden zijn op 29 september en 6
en 13 oktober, steeds van 20.00 - 22.30
uur.
De cursus kost 65 euro. Hierin zijn de
kosten van het lesboek, het lesmateriaal,
het verbandmateriaal en de koffie inbegrepen. Hij wordt gegeven in De Dreef
aan de Duivenakker in Aarle-Rixtel.
Veel zorgverzekeraars vergoeden de EHBO-cursus. Kijk hiervoor uw zorgpolis na.
Aanmelden via
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl .

Klokje
Gevonden
In de Mariastraat, Sleutel met als hanger
de Eifeltoren en een letter C.
Vogels, Merelstraat 5, tel.:382608
15
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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.

Jaarlijkse
BBQ CENDRA HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL

GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST,
Op woensdag 15 juli houdt CENDRA haar WOE en DON € 23.50 VRIJ t/m ZON
jaarlijkse BBQ, deze begint `s middags om € 26.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
14 uur tot `s avonds 23 uur. Wij nodigen www.restauranthetveerhuis.nl
Iedereen uit om samen met ons deze
dag met een hapje en een drankje door De Kunstroute Warande vindt plaats op
te brengen. Voor ouders, opa`s en oma`s 22 en 23 augustus. Er exposeren kunsteis dit een mooie gelegenheid om eens naars met diverse disciplines op verschilkennis te maken met onze vrijwilligers en lende locaties aan de Julianalaan, Horst
onze vernieuwde accommodatie. Ook de en Overhorst te Helmond. Bezoekers
leraren van verschillende scholen en ver- kunnen er beide dagen tussen
tegenwoordigers van instellingen die met 12.00 uur en 17.00 uur terecht
jeugd werken zijn van harte welkom. De Huidverzorging La Belle Vie
maand Juli zijn we nog open en de maand Complete huidverzorgingsbehandelingen
Augustus gesloten,vanaf september zijn Ook kunt u terecht voor manicure, epiwe weer open op de woensdagmiddag/ leren/verven/harsen en permanente maavond en de vrijdagavond. Dan starten ke-up! NIEUW de Pedicure is weer terug
ook weer de jongens en meidenavonden van weg geweest, maak nu snel een afen disco’s. Fijne vakantie allemaal en tot spraak voor een behandeling bel 0492ziens.
383024.
Bestuur CENDRA
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www.twanvanhout.nl
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Zeilkamp Laarbeek 2015
LAARBEEK – Al meer dan 40 jaar organiseert Stichting Zeilkamp Laarbeek een
watersport kamp op de Loosdrechtse
plassen. Tijdens het zeilkamp verblijven
we op het “Holtus” eiland. In de afgelopen
jaren hebben al heel veel jongeren uit
Laarbeek en omstreken dus al kennis gemaakt met “ons” eiland.
Ook dit jaar organiseren we weer een
geweldig watersport kamp. Ons doel
is om jongens op een zeer laagdrempelige en gezellige manier in contact te
laten komen met de watersport. Naast
het zeilen kan er ook gekanood , gesurft
en gevist (wel zelf visspullen en vergunning meenemen) worden. Ook worden er
verschillende activiteiten georganiseerd
zodat er onderling ook wat competitie

ontstaat.
De doelgroep zijn jongens in de leeftijd
van 12 t/m 18 jaar (vanaf groep 8 schoolverlaters) woonachtig in Laarbeek, Gemert-Bakel. Maar kom je uit een ander
dorp uit de regio, dan ben je natuurlijk
ook van harte welkom. Dit kamp is een
fantastische manier om kennis te maken
met watersport. Je kunt deelnemen met
vrienden, als je 4 of 5 vrienden meeneemt
heb je mooi “een bootje vol”. Natuurlijk
kun je je ook alleen inschrijven, want tijdens deze week worden ook vrienden
voor het leven gemaakt! Het is natuurlijk
ook leuk als je gewoon een keer zonder je
ouders op vakantie wilt.
Zeilen wordt vaak gezien als een dure
sport, maar omdat we met vrijwilligers
werken (voldoen aan alle eisen) en al
jaren goede sponsors hebben, kunnen
we de kosten voor de deelnemers laag
houden. Als het je leuk lijkt om een week
op kamp te gaan en van alles mee te
maken? Dan is dit zeilkamp zeer geschikt
voor jou. Dit jaar vindt het kamp plaats
van 15 t/m 22 augustus op het Holtus Eiland te Loosdrecht.
Voor meer informatie: www.zeilkamplaarbeek.nl of mail: info@zeilkamplaarbeek.
nl, ook te volgen op twitter @ZLaarbeek,
instagram zeilkamp_laarbeek
Hopelijk zien we jou dit jaar op dit geweldige eiland!
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De redactie en medewerk(st)ers van het Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel wensen u
een prettige vakantie toe en een behouden thuiskomst
19

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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zoek naar een maatje die hem kan helpen

Maatjes gezocht: met het op orde houden van zijn post en
een paar uurtjes per week kan belangrijke papieren. Meneer houdt van
een leven veranderen! een gezellig praatje en een kopje koffie

Een maatje kan op allerlei manieren
helpen door bijvoorbeeld een bezoek
thuis te brengen of door samen op stap of
naar de film te gaan, te sporten, fietsen,
wandelen, koffie drinken, spelletje doen
of samen met een hobby bezig zijn. ViERBINDEN maatjesproject is op zoek naar
vrijwilligers die een maatje voor iemand
willen zijn.
Voor een 41-jarige vrouw uit Lieshout zijn
wij op zoek naar een vrouwelijk maatje
die het leuk zou vinden om met mevrouw
te gaan wandelen, een film te kijken, te
gaan winkelen, naar muziek te luisteren
enz. De voorkeur gaat uit naar een maa
tje dat geduldig is en een goed luisterend
oor heeft.
Een 47-jarige man uit Beek en Donk is op

of thee.
Ook is het maatjesproject op zoek naar
een maatje voor een 79-jarige man uit
Aarle-Rixtel. Dhr. zit in een elektrische
rolstoel die hij heel handig manoeuvreert
en wil daarmee graag op pad met iemand
die met hem meefietst en samen met
hem een terrasje pikt of iets dergelijks. Bij
slecht weer zou hij ook graag buurten.
Voor meer informatie over deze vacatures of als u interesse heeft om maatje
te worden dan graag contact opnemen
met het maatjesproject Laarbeek, Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk, telefoonnummer: 0492-328807. Een mailtje
sturen naar sdkoning@vierbinden.nl kan
natuurlijk ook.

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103
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AMUSEMENTAVOND ZONNETIJ
AARLE-RIXTEL
Eenmalig gastoptreden liedertafel “t
Nachtpitje” in Zonnetij Aarle-Rixtel.
In Beek en Donk was er al sprake van
een liedertafel in 1903, n.l. “De Batavieren”. Zij brachten o.a. een serenade
aan jhr.J.O.de Jong van Beek en Donk.
Het hoofddoel van een liedertafel is
zingen, gezellig buurten en een pilske
drinken is bijzaak, maar wel aanbevolen.
Dit komt nl. ten goede aan de saamhorigheid.
De huidige liedertafel is ontstaan in 1992.
Accordeonisten waren toen Cor v.Eerd,
Epco Huisman en Ben v.Meelis. Gangmaker/dirigent werd Hein v. Bree. Op
deze eerste bijeenkomst werd, na de
nodige glazen bier, besloten om iedere
maand bij elkaar te komen om te zingen,
buurten, etc.
In 2002 werd voor het eerst de naam “t
Nachtpitje” aan de liedertafel gegeven.
Dit kwam doordat de zangavond van de
liedertafel pas kon beginnen, als in de
zaal ernaast de repetitie van de DZGAKEMV afgelopen was. (circa 22,30 uur)
Eind 2003 werd besloten te verhuizen
naar café Engelenburg aan het Heuvelplein. Tevens werd de avond verschoven
naar de laatste vrijdag van de maand en
ook het aanvangstijdstip werd vervroegd
naar 21.00 uur.
Vanaf maart 2014 werd er wederom verhuisd . Reden hiervan is dat café “Thuis”
(vroeger Engelenburg) op de jeugdige
toer ging en er dus voor een liedertafel
geen plaats meer was op de laatste
vrijdag van iedere maand.
Vanaf deze tijd zijn onze gezellige bijeenkomsten in café-zaal “de Tapperij”,
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van Mari en Kitty Coppens, Kerkstraat 22,
Beek en Donk(tegenover de Beekse kerk)
Ook hier komen we elke laatste vrijdag
van de maand met veel plezier bij elkaar.
Aanvang circa 21.00 uur (naar gelang de
drukte)
De liedertafel is geen vereniging waarvan
je lid moet zijn. Iedereen die graag mee
wil zingen, of met een instrument mee wil
spelen, is van harte welkom, wanneer hij
of zij dat wil.
Graag zou de liedertafel zien, dat U eens
een keertje binnenloopt en proeft van de
gezellige sfeer die er dan heerst.
Zangboekjes zijn altijd aanwezig, zodat U
altijd mee kunt zingen.
Op donderdagavond 16 juli 2015 is liedertafel “t Nachtpitje” dan eenmalig te gast
in:
De ontmoetingsruimte van Zonnetij Heindertweg 87 Aarle-Rixtel. Aanvang 19.30
uur waar u van harte welkom bent om gezellig met “t Nachtpitje” mee te zingen.
De entree is gratis.
André/Willy

Klokje
Hey brugklasser,
Eerst genieten van de vakantie
en dan . . . (weer) naar school.
Huiswerk maken en leren gaan niet altijd vanzelf. Start het schooljaar meteen
goed door te leren hoe je het huiswerk het
beste aan kunt pakken. Ik kan je daarbij
helpen. Het is een investering waar je jarenlang plezier van hebt. Je kunt nu alvast een plekje reserveren voor het komende schooljaar. Kijk op de website van
Jong-LEREN
www.jong-leren.com of bel me voor meer
informatie (0492 382668).
Louise de Jong
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
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Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

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

De Tempelier 3 • 5735 JG Aarle-Rixtel
0 49 2 -3 8 3 8 8 7 • 06 -2 111 0 8 43
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl

Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en Interim
controlling.

Ondernemen
is topsport!

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

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

Mooi he, de nieuwe brug over de
Zuid-Willemsvaart. Prachtig zoals die
uitgevoerd is, eigenlijk heel eenvoudig,
gewoon wit en hij kan niet eens omhoog.
Daar had ik eerst nog niet bij nagedacht.
Niet meer omhoog, pas later drong het
tot me door. Tegelijkertijd werd mijn enthousiasme getemperd want het werk is
nog niet klaar. Nee, er moet nog zo nodig
een stuk op, met een motortje, zodat de
brug wel omhoog kan. Dat geld hadden
ze dus uit kunnen sparen en dan was
ons probleem meteen opgelost. Jammer
maar helaas. Er zijn echter nog kansen,
een kwestie van goede afspraken maken.
Voorlopig hebben we de Helmondse politiek de mond gesnoerd, nota bene op
hun eigen grond, hun eigen kanaal. Met
twee seconden verschil gewonnen met
de drakenbootrace. Ik zou een keiharde
afspraak maken, eerst van ons winnen en
dan kunnen we er eventueel over praten
of de brug omhoog kan, af en toe, zo nu
en dan, hooguit een paar keer per jaar.
Zeker niet meer. Dus hebben we nog een
jaar de tijd voor de volgende race kan
plaatsvinden. Ik zou morgen al beginnen
met trainen. Als Waterpoorters van de
Peel hebben we nu een naam hoog te
houden. Een mooi nieuw logo en een
splinternieuwe fietsroute. Eigenlijk zou ie-
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dereen elke maand verplicht deze route
moeten fietsen. Want een beetje beweging kan geen kwaad. En daarna smaakt
de Hooglander ook beter. Het is een Laarbeeks biertje, gepresenteerd door onze
vrienden Verhees en Hagelaar. Hooglander is een Indian Pale Ale (IPA)met
extra hop en alcohol om het in vroeger
tijden langer goed te houden. Ik denk niet
dat de jongens bij de andere betekenis
van IPA hebben stilgestaan, namelijk
de International Police Association, een
wereldwijde vereniging van politieambtenaren waarbij ook veel Nederlandse
politie is aangesloten. Maar daarom zal
hij niet minder smaken. Na de ijstijd van
de afgelopen maanden(record-kou en
nog vorst aan de grond, half juni) was de
opwarming van de aarde weer even actueel want de eerste hittegolf is een feit.
Net geen verbetering van het hitte-record
uit 1947 maar het kwam dicht in de buurt.
Deze zomer kan nog lang duren. Ik moest
er even tussenuit, excuses als U mijn belevenissen gemist hebt. Eigenlijk moet
je gewoon thuisblijven want je mist een
hoop, een paar weken van huis. De heerlijk geurende lindenbloesem overal in het
dorp. De bessen en kersen en natuurlijk
de nieuwe aardappelen. Een blije natuurfotograaf Marcel die eindelijk een nest
groene spechten kon fotograferen op
Croij. Ik heb de fantastische foto’s al gezien. De prachtige bloesem van de kiwi,
elk voorjaar weer een belevenis. De bijen
van Bert Lemmens hebben hun werk
weer prima uitgevoerd want de bevruchting is gelukt en de eerste kleine kiwi’s
zijn al te zien .De cosmos en zonnehoed
bloeien al weer overvloedig dus de bijen
mogen nog even komen verzamelen.Intussen fiets ik op een lome avond langs
de haven die barstensvol bootjes ligt. En
allemaal mensen die daar Aarlese lucht
snuiven en van het leven genieten. Verderop heeft een meedenkende overheid
een heuse zitbank op de oever gezet. En
dan is het genieten van de zonsonder25

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

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

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

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

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Bericht van:
gang op de kruising van de kanalen. Aan
de overkant verliest Aarle-Rixtel weer een
stukje grondgebied aan het kanaal, ruimte
voor de grote schepen, de wereld staat
niet stil. Op het glanzende wateroppervlak is volop dierenleven van heel klein
tot groot. De stille visser op de kant verschalkt nog een visje en vertrekt dan klapwiekend naar zijn slaapplaats. Moeder
eend verzamelt haar zeven jongen die al
aardig aan de maat zijn, maar nog braaf
volgen. Twee futen spelen constant verstoppertje, hun onderwateractiviteiten
ontgaan de mensen. Het is hun wereld,
zorgen voor de dagelijkse kost. Ik mis
hun synchrone paringsdans, maar dat is
al weer een paar weken geleden. Op de
hooilanden verderop hebben de eerste
groepen kieviten zich al weer verzameld.
Nog een paar weken en ze vertrekken
alweer naar verre landen. Nog even niet
aan denken. Ik blijf nog een tijdje dromen
aan het kanaal.
De meikever.
Het heeft even moeten duren,
voordat ze in Zonnetij weer naar buiten
konden turen,
al was het erg droog,
het gras stond toch twee kontjes hoog.
De beesten uit het dierenpark,
keken er verlekkerd naar,
maar Jan v.d. B. zei dat kan ik niet
maken,
ik laat ze dat onderhoud niet doen,
voor een paar luttele knaken.
Want dan moet het hek open,
verkeersbrigadiers komen er aan te pas
en dat allemaal vur ‘n bietje gras.
De actie moest van Wocom komen,
maar die zaten in Someren te dromen,
lekker penningen opstrijken
en niet naar onderhoud omkijken.
Nu is het karwei gedaan
en zie je de gebouwen weer staan.
Een prettige vakantie gewenst,
welk deel van de aardbol u ook bemenst.
RD
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Enkele drukke weken heeft onze vereniging achter de rug, nadat we met
een viertal personen de bordjes voor
de nieuwe Waterpoortroute hadden opgehangen, stond het Eifelweekend op
het programma. De week daarop de
zomerveldtoertocht en de opening van
de nieuwe fietsroute. De eerste zondag
van juli gingen we met een grote groep
Happen en Trappen en begonnen we met
ons jaarlijkse Tourspel.
Nu de vakantieperiode aanbreekt gaan
wij zoals gebruikelijk gewoon door met
onze wekelijkse programma’s, op www.
aandewielen.nl kunt u alle activiteiten
vinden. Mochten u gasten krijgen die
graag een keertje meefietsen, iedereen
is van harte welkom. We wensen u allen
een fijne, wellicht actieve vakantie toe en
kom gezond weer terug.
Afd. publ.

Klokje
Binnenkort een Groepsdiner of
Feestje,
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het
Veerhuis 0492-461889
www.restauranthetveerhuis.nl
Te huur:
mooi ingerichte praktijkruimte voor massage, coaching, natuurgeneeskunde etc.
Kan per dagdeel. Met wachtruimte, toilet,
internet, telefonie, warm stromend water.
Geplaatst in achtertuin gescheiden van
woonhuis. Voldoende parkeergelegenheid, nabij centrum Aarle-Rixtel
06-22487079
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
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Dorpsstraat 19 5735 EA Aarle-Rixtel | T: (0492) 38 59 57
E: info@bakkerijvanbrug.nl | W: www.bakkerijvanbrug.nl

Spaar 10 stempels en
wellicht stuif jij er straks
vandoor op deze
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Bakery wheels
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

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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50 jaar geleden
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Gameren de zangers verwelkomde. De
zes koren voerden in het totaal achttien
nummers uit. Niet alleen de koren beluisterden elkaars prestaties, maar ook een
6 juli Anjer actie
De verkoop van de anjer actie speldjes flink publiek genoot volop van de zangte Aarle-Rixtel bracht het bedrag van f nummers. Het was geen concours, doch
een prijzenswaardig, vriendschappelijk
117,19 netto op.
bijeenkomen. Het applaus dat de zangers
7 juli Achttien geslaagden op M.A.S. te kregen, was dan ook ruimschoots verdiend.
Aarle-Rixtel
De leerlingen uit Aarle-Rixtel, Beek en
Donk, Mariahout en Stiphout, die de
streek M.A.S. bezoeken, waren met hun
ouders naar de grote ontspanningszaal
van het patronaat gekomen. De voorzitter
van de Mater Amabiles School, dokter W.
Tersmette uit Aarle-Rixtel, zei in zijn openingswoord, dat het afgelopen jaar goed
was. Ruim 100 leerlingen bezochten de
school, waarvan er achttien tijdens deze
sluitingsavond het einddiploma kregen,
een aantal dat in het verleden nog nooit
werd behaald. “Het behalen van het diploma”, aldus de spreker, “wijst op de
waarde de culturele vorming te willen
ondergaan”. Tot slot dankte hij de nieuw
leidster, mejuffrouw Poels, die enkele
maanden geleden de taak als leidster op
haar schouders had genomen. De geslaagden uit Aarle-Rixtel waren: I. van de
Graef, A. Hendriks, T. Spierings, T. Verhoeven, F. Welten en J. van Heijst.

8 juli Geslaagd
Op de eerste Nederlandse Slagersvakschool te Utrecht slaagde voor het
diploma vakbekwaamheid en handelskennis de heer T. Swinkels uit Aarle-Rixtel
9 juli Bouwgrond in Aarle-Rixtel gaat f
22,- per m2 kosten
Hoewel nog geen officiële kostprijsberekening bekend is, zal de bouwgrond in
Aarle-Rixtel gemiddeld f 22,- per m2 gaan
kosten. Voor de bouw van woningwet
woningen zal deze prijs echter onder de
f 20,- komen te liggen. Dat viel gisteren
te beluisteren op de raadsvergadering
te Aarle-Rixtel. Naar verluidt zal de kostprijsberekening in de volgende vergadering aan de orde komen.
12 juli Geslaagd
Aan de R.K. huishoudschool “Mariëngaarde” te Aarle-Rixtel slaagden voor de
opleiding assistente H: José Brouwers,
Henriëtte van Duynhoven,en Bien de
jong. Voor de primaire opleiding: Maria
van Baal, Rikie van Berne, Jeannie v.d.
Broek, Martha Dekkers, Jeanne van
Duynhoven, Jo de Groot, Annie Jansen,
Gertie v.d. Kerkhof, Leny Kerkhof, Leny
Martens, Mien Nooyen, Annemieke
Pennings en Anny Vogels. Allen uit Aarle-Rixtel

8 juli Veel zang
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat
de gemengde koeren uit Stiphout, Helmond, Erp, Beek en Donk, Gemert en Aarle-Rixtel, in het kader van de zangersdag
van “ De Klokkengieters van 1660” , een
tuinconcert zouden verzorgen. De organisatoren besloten terecht om, in verband
met de weersomstandigheden het concert te verplaatsen naar de grote zaal
van het patronaat. Het drumbandkorps
van harmonie “De Goede Hoop” bege- HELMONDS DAGBLAD juli 1965
leidde de koren vanaf café van den Elzen
naar het patronaat, waar voorzitter van
30
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