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STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,			

Lieshoutseweg 26

382067

Cisca Verschuuren - Nooijen,

Molenstraat 70H			

382100

Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4				

383293

Theo Schepers, 		

Lijsterstraat 7.			

06-43101043

Huisartsen: 		
T. Engels en F. Titulaer			
381253
Huisartsenpost Elkerliek: 						 0900 8861
Tandartsen:		
P. Kolkman
			
381790
		
P. Colen
			
382727
Apotheek: 			
Laarhoeve
			
386000
Ziekenhuis:			 Elkerliekziekenhuis Helmond		
595555
Spreekuur pastorie: 		
zie kerkberichten Heindertweg 1
381215
Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

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

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

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

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

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel
Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WOCOM: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 0493-497666.
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.
Medisch Centrum de Kapel, 		
Bosscheweg 20 te Aarle Rixtel
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: Kouwenberg 37, tel. 383553
www.heemkameraarlerixtel.nl
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 2 LieshoutTel: 06 30640121
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Kerk O.L. Vrouw Presentatie

Week van zondag 29 mei t/m vrijdag 3 juni
Zondag 29 mei - 9e Zondag door het jaar – Sacramentsdag
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. het zangkoor De Halmen
Henk Vos					(par.)
Willy en Martina Aarts – v. d. Leemputten
Cor Verschuuren				(par.)
Jan en Marc van Stiphout
Tot welzijn van de parochie
14.00 uur Kerk - Concert Gemengd koor Euphonia
Woensdag 1 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 5 juni t/m vrijdag 10 juni
Zondag 5 juni - 10e Zondag door het jaar – H. Bonifatius.
Voorganger: Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Jan van Dooren				
(sterfdag/O.L.V. Gilde)
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo
Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
Overleden ouders de Korte - Verhaar
Overleden ouders van der Most – de Groot
Harrie van Boxmeer				(verj.)
Jan van der Sanden				
(sterfdag)
Harry Klomp					(par.)
Voor vervolgde christenen in Egypte en heel Noord Afrika
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 8 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Gedoopt
David de Boon
Overleden
Antoinette Dankers-Dongelmans, Prins Hendriklaan 37, Helmond, 87 jaar.
Miek Verbakel-van Ravestein, Heindertweg 121, 89 jaar.
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Kerk O.L. Vrouw Presentatie

Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie in Aarle-Rixtel, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen
over doop, huwelijk of jubileum en het opgeven van misintenties. Voor al uw vragen
en/of dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving of een persoonlijk gesprek
met pastoor Verbraeken kunt u bellen naar de parochie Beek en Donk tel. 0492461216.
Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 10 juli a.s.
De gezamenlijk doopvoorbereiding voor deze viering is op maandag 6 juni a.s. om
20.00 uur in de pastorie van Aarle-Rixtel aan de Heindertweg. Beide ouders worden
verwacht hierbij aanwezig te zijn.
U kunt zich hier voor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk:
tel. 0492-461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistievieringen;
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

De Kerkhofwerkgroep
Het kerkhof bij onze kerk ligt er al tijden keurig verzorgd bij. De vrijwilligers die hiervoor zorg dragen krijgen dit ook regelmatig te horen van de bezoekers die op het
kerkhof aanwezig zijn.
De leden van deze kerkhofwerkgroep willen dit graag zo houden; daarom zijn zij op
zoek naar enkele mensen die één ochtend in de week hierbij willen helpen.
Lijkt het u wel iets, kom dan op maandagochtend een keertje kijken en maak een
praatje met de mensen van deze werkgroep onder het genot van een kopje koffie.
U kunt ook contact opnemen met Marty van Bommel (0492-383008) of Thijs van Rosmalen (0492-381935) voor meer informatie.
Henk van Eijndhoven
Secretaris parochiebestuur
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:
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Pleinwerkers ontvangen
subsidie Dorpsplatform
Een groep van acht personen onderhoud
al 11 jaar het groen aan het Terlingenplein.
Men was echter niet geheel tevreden
over mogelijkheden om zo’n 588 meter
graskanten goed bij te kunnen werken.
Daarom werd een beroep gedaan op
de subsidiepot van het Dorpsplatform
Aarle-Rixtel en de aanvraag middels het
formulier burgerinitiatieven, is inmiddels
gehonoreerd. Op dinsdag 17 mei is voor
het eerst tot volle tevredenheid gewerkt
met de graskantensnijder.
De commissie die de aanvragen beoordeeld heeft wel als eis gesteld dat andere onderhoudsteams die in Aarle-Rixtel
aan de groenvoorzieningen in hun buurt
werken ook van dat apparaat gebruik
moeten kunnen maken. Wel moet men
aan een bepaald aantal opgestelde voorwaarden voldoen en het is niet de bedoeling dat de kantensnijder aan particulieren
uitgeleend wordt.
Voor verdere informatie kan men terecht
bij Frans Fransen, Terlingenplein 13.

Meiboomfeest
op de Kouwenberg
Op vrijdagavond 27 mei organiseert
folkloregroep Dikkemik een meiboomfeest op en rond de kiosk. Naast het
feestelijk opzetten van de meiboom vindt
er een optreden plaats van volksmuziekgroep Binderin met vrolijke (mei)
liedjes en wordt er rondom de meiboom
gedanst .Uiteraard zal Dikkemik ook van
zich laten zien en horen! Meiboomfeesten
zijn eeuwenoud, maar werden lange tijd
verboden. Eerst in de Franse tijd werd er
in Aarle weer een meiboom opgezet ( op
Croy).
De meiboom en het meidansen verbeelden de vruchtbaarheid , het nieuwe
leven en nieuwe vriendschappen.Ook
heden ten dage zijn er nog steeds traditionele meifeesten zoals ook in Aarle-Rixtel.
Volksmuziekgroep Binderin bestaat uit
( voormalige)leraren en ouders van de
Vrije School.
De groep speelt authentieke volksmuziek
van allerlei aard. Het is vooral vrolijke muziek. Het meiboomfeest begint om 19.00
uur

Dankbetuiging
Een gebaar of een kaart, het doet je goed,
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken
van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van

Wim van Doren
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren
dat Wim bij zovelen geliefd was.
Onze speciale dank gaat uit naar het team van de zorgboog in Zonnetij.
Fam. Verschuren		

Fam. van Doren
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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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en gastdeelnemers.
Natuurmarkt Helmond: ging
Ad van Grinsven
In stadswandelpark de Warande wordt
op zondag 5 juni, van 12.00 tot 17.00 uur,
weer de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond
georganiseerd. Meer dan 50 organisaties
en verenigingen zullen demonstraties en
voorlichting geven op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op
een breed publiek, van jong tot oud! De
markt biedt doe-activiteiten en interacties
met het publiek. Er zijn vele kinderactiviteiten.
De markt wordt georganiseerd door “Imkersvereniging Helmond e.o.” en de toegang tot de markt is gratis.
Wilt u er een ‘dagje uit’ van maken? De
Natuurmarkt is heel goed te combineren
met een bezoekje aan een gratis concert in het Carat-muziekpaviljoen (12.00
uur Fanfare de Vooruitgang uit Stiphout,
13.15 uur Makandra Wereldmuziekkoor
uit Deurne en 14.15 uur Accordeon vereniging Helmond), de midgetgolfbaan,
het dierenpark of het gezellige terras van
Paviljoen de Warande.
Op http://www.imkersvereniginghelmond.
nl kunt u een overzicht zien van de ongeveer 70 activiteiten van de imkervereni-

Tel. 0492-382914,
awvangrinsven@onsbrabantnet.nl

Kom dansen in de Waterpoort!
De volgende dansmiddag staat al weer
voor de deur. Op dinsdag 31 mei aanstaande zal er in de ontmoetingsruimte
van de Waterpoort weer een dansmiddag
georganiseerd worden.
Onder leiding van onze DJ Arie Wagelmans zullen verschillende gezelschapsdansen voorbij gaan komen zoals de
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een
Swing. Iedereen is welkom, men heeft
geen partner nodig. De middagen zijn
goed voor lijf en leden en houdt je jong!
Dus dinsdag 31 mei dansen in De Waterpoort van 13.30 uur tot 16.00 uur. Voor
meer informatie kun je terecht bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, mhoebergen@vierbinden.nl of 06-45203227.
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
fijne brieven, bezoekjes en kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van

Harry Klomp
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige afscheidsdienst in
de kerk.
Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd.
Zus Klomp-Vlemmings,
Kinderen en kleinkinderen
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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
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Cor Bakker Trio bij Wim Beeren
Jazz Society op
woensdag 25 mei Bij Van Dijk!!
De seizoensafsluiting van Wim Beeren
Jazz Society zal op woensdag 25 mei
worden verzorgd door het trio van Nederlands bekendste pianist Cor Bakker in de
zaal van Bij Van Dijk aan de Dorpsstraat
18 in Aarle-Rixtel. Bassist en drummer die
avond zijn respectievelijk Jasper Somsen
en Yonga Sun.
Cor Bakker studeerde cum laude af aan
het Amsterdams Sweelinck Conservatorium in de richting
piano/improviserend musicus. Hij vervolgde zijn studie in Los Angeles bij zijn
grote inspirator, de Amerikaanse pianist,
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componist en arrangeur Clare Fischer.
Hij was gedurende 11 jaar de vaste pianist van het Metropole Orkest.
Landelijke bekendheid kreeg Cor o.a. als
vaste begeleider van TV programma’s
van Paul de Leeuw, evenals zijn eigen
muziekprogramma’s “Cor & Co” en “Cor
op reis”.
Naast zijn onvolprezen pianospel als begeleider van talloze nationale en internationale artiesten, is Cor Bakker ook een
uitmuntend solist in de setting van het
klassieke jazz trio.
Er zal dan ook veel werk te beluisteren
zijn van zijn jazz-cd “Elettra” bij Wim
Beeren Jazz Society.
Gezien de te verwachten grote belangstelling voor dit concert, wordt geadviseerd tijdig aanwezig te zijn.
Aanvang 20.30 uur, entree slechts € 8,Graag tot ziens op 25 mei Bij Van Dijk,
Dorpsstraat 18, Aarle-Rixtel, recht tegenover de kerk!
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.corbakker.nl

email redactie@gemeenschapsblad.nl

Dank,
Op 26 april mocht ik uit handen van burgemeester Henk Willems, de
onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau, ontvangen. Ik ben
daar nog steeds zeer blij mee en trots op, en wil daarom aan iedereen dank
zeggen die dat mede mogelijk hebben gemaakt.
Ook wil ik iedereen dank zeggen, voor de vele felicitaties die ik heb
mogen ontvangen, in welke vorm dan ook. Het geeft energie te ervaren dat
je, samen met anderen, mooie dingen tot stand kunt brengen,waar een grote
waardering voor is.
Ton Schepens
13

•Woningstoffering
•Interieurbouw
•Machinale houtbewerking
Dat is thuiskomen!

Kouwenberg 25 • 5735 GM Aarle-Rixtel • telefoon 0492-381302 • e-mail info@vanroij.com

WWW.VANROIJ.COM

Kapsalon Astrid
Dames

& heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op
www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307
14

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel Dit thema willen we graag verder uitAnno 1324 werken. Op de dag zelf zijn er vele
helpende handen aanwezig van de
vrijwilligers van ViERBINDEN mantelzorVriendendag bij het gondersteuning.
Onze Lieve Vrouwengilde De voorbereiding voor de organisatie van
de Dag van de Mantelzorg start in juni en
Op het Jan van Doorenpaviljoen bij het zal 1 dagdeel in de twee weken in beslag
Onze Lieve Vrouwegilde in Aarle-Rixtel nemen.
hebben de vrienden van het gilde op Belangstelling? Neem contact op met
zondag 1 mei gestreden om de titel ‘ha- ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning
via telefoonnummer 06 48532893 of via
gelkruis koning(in)’.
Op deze zonnige middag was het onder emailadres: mantelzorg@vierbinden.nl
het genot van een hapje en een drankje
weer een gezellig samenzijn met de
Gezellige muziek
vrienden die de schut een warm hart
toedragen.
en dansavond in ZONNETIJ
Tonnie Gevers uit Beek en Donk wist uiteindelijk aan de haal te gaan met de eer Aarle-Rixtel - In samenwerking met ViERen zij mag zich dan ook een jaar lang ha- BINDEN vindt op donderdagavond 26
gelkruis koningin noemen.
mei een gezellige muziek- en dansavond
Omdat de vogel al bijtijds gevallen was plaats in De Zonnetij gelegen aan de
werd er ook nog op een puist geschoten Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel.
voor een fles wijn, deze werd gewonnen De avond vindt plaats in de ontmoetingsdoor oud hagelkruis koning Jan Coolen.
ruimte.
Na het uitreiken van de hagelkruis trofee Het uit 6 personen bestaande orkest “
werd er voor de winnaars een vendel- Handvèger en Blèk “ zal voor muziek,
groet gebracht
zang en gezelligheid zorg dragen. Het repertoire dat zij ten gehore brengen zijn
bekende nummers uit de zestiger en zeventiger jaren, zo wel Nederlandstalig als
Internationaal.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
De avond begint om 19:30 en iedereen is
Vrijwilligers gezocht van harte welkom.
De toegang is gratis.
Voor de organisatie van de Dag van de
Mantelzorg is ViERBINDEN mantelzorgondersteuning op zoek naar meerdere
vrijwilligers of mantelzorgers, die het leuk Klokje
vinden om deze dag te organiseren.
De Dag van de mantelzorg wordt jaarlijks Taxatierapport:
gehouden op 10 november en heeft als U wilt een taxatierapport van uw woning
doel om een leuke, ontspannen dag te or- en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ganiseren voor mantelzorgers.
Het landelijk thema voor 2016 is Mantel- ook buiten kantoortijden.
zorg doe je samen!
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Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt
vrijwilligers
voor hulp bij het onderhoud van een grote
tuin. Mevrouw zoekt hulp om samen
planten te snoeien en bemesten zodat de
tuin mooi blijft.
Voor Mariëngaarde zoeken wij vrijwilligers voor het kleinschalig wonen.
Kleinschalig wonen is een bijzondere
vorm van verpleeghuiszorg en is bij uitstek geschikt voor dementerende cliënten.
Wij zoeken vrijwilligers die met de cliënten de volgende activiteiten zouden
willen uitvoeren:
- Ondersteunen tijdens eetmoment (ontbijtgroepje, lunch);
- Kook en bak activiteiten;
- Wandelen (met de rolstoel);
- Spel activiteiten;
Eigen initiatief kan natuurlijk ook altijd besproken worden.
We zoeken een vrijwilliger, die
- ervaring heeft in het werken met kinderen en het belang van de kinderen
voorop stelt
- een neutrale houding kan aannemen
tussen ouders en in staat is grenzen te
stellen
- kan zorgen voor een positieve en ontspannen sfeer waarin de kinderen en
vader zich prettig voelen
- open staat voor begeleiding en samenwerking met betrokken hulpverlening.
- 1 maal in de 2 weken beschikbaar is.
Voor het Taalmaatjesproject Laarbeek
zijn wij op zoek naar betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Dit project is voor
allochtone vrouwen en mannen die hun
Nederlands willen verbeteren. De wegwijsmaatjes zijn betrokken vrijwilligers die
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hen helpen bij het vinden van een eigen
plek in Laarbeek. Als taalmaatje help je
een allochtone vrouw of man met het verbeteren van haar/zijn Nederlands.
Een taalmaatje kan op allerlei manieren
helpen:
• samen op stap gaan om afleiding te
zoeken of om mensen te ontmoeten:
samen sporten, musea bezoeken of naar
de film.
• bezoek thuis: koffie drinken, praten en
spelletjes doen, en zo de Nederlandse
taal oefenen
• Huiswerkondersteuning
Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande
of andere vrijwilligersvacatures kunt u
contact opnemen met Suzan de Koning
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek via 0492-328 807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De vacatures zijn ook te bekijken op de website:
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Bezoek onze zomermarkt op
Huize Padua op 5 juni
Op zondag 5 juni 2016 vindt voor de 15e
keer een zomermarkt plaats op het mooie
en sfeervolle terrein van Huize Padua in
Boekel.
Van 10.00 uur tot 16.00 uur staan er ruim
200 kraampjes met tweedehands spullen,
brocante, plantjes en originele zelfgemaakte artikelen opgesteld.
Er zijn leuke kinderattracties, er is veel
live muziek en er zijn gezellige terrasjes
opgesteld met van alles te eten en te
drinken.
Entree € 2,50, kinderen t/m 12 vrije toegang.
Huize Padua - Kluisstraat 2 - Boekel
U bent van harte welkom!
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tische industrie en voor artistieke doeleinden. Wezenberg ontmoette Vlamidir
Žila, eigenaar van glasfabriek Astera. Žila
bracht hem op het idee om zelf glaskunst
te gaan ontwerpen. Sindsdien heeft Wezenberg veel objecten ontworpen die door
Astera zijn geproduceerd. Het gaat hem
daarbij om het ‘spel van illusies’. Door geometrische objecten te voorzien van een
enkel kleurvlak creëert hij de illusie van
beweging. Wie om een glasobject heen
loopt ziet een constante beweging van
licht en kleur.

Glaskunstenaar Eef Wezenberg Bij de productie van zijn kunst stuitte WeOp zondag 29 mei presenteert Aarle-Rixtelse glaskunstenaar Eef Wezenberg het
boek Spel van illusies. Dit boek geeft een
overzicht van de glaskunst die Wezenberg heeft ontworpen. Tijdens de presentatie zal een inleiding gegeven worden
door Carina Riezebos, hoofdontwerper
van Royal Leerdam. De boekpresentatie
vindt om 15.00 uur plaats in de Kapel van
Nazareth, Binderseind 34 te Gemert. In
de Kapel is een expositie van Wezenbergs glaskunst ingericht, die tot 5 juni is
te bezichtigen. De boekpresentatie wordt
muzikaal opgeluisterd door klarinettrio El
Viento.
Wezenbergs artistieke interesse lag aanvankelijk bij de architectuur maar rond zijn
50ste kreeg hij belangstelling voor glas.
Wezenberg verzamelt glas van beroemde
ontwerpers en hij bezit objecten van De
Bazel, Berlage, Copier, Šípek en Žila.
Tien jaar geleden ontdekte hij dat Nederlandse glasontwerpers hun objecten vaak
in Tsjechië laten fabriceren. Wezenberg
bezocht dat land en maakte kennis met
de bloeiende glascultuur in de streek rond
Nový Bor, waar designglas van topkwaliteit wordt gecreëerd. Behalve glasblazerijen zijn er in Nový Bor werkplaatsen
waar kristal wordt geslepen voor de op-

zenberg op veel technische problemen.
Hij ontdekte dat sommige van zijn ideeën
moeilijk uitvoerbaar zijn door de beperkte
mogelijkheden van bepaalde slijp- en
lijmtechnieken. Daarom beschrijft hij de
manier waarop hij zijn glaskunst beoefent vooral als een vaardigheid in communicatie. Om een object gerealiseerd te
krijgen is de communicatie met de glasbewerker minstens zo belangrijk als de
kwaliteit van het ontwerp. Intussen is Wezenberg ook actief in Hongarije en China
om glasobjecten te laten produceren. Zijn
uitdaging is de realisatie van een object
met het hele scala aan kleuren van de
regenboog en van de open tetraëder, een
open piramide.
Het boek SPEL VAN ILLUSIES met foto’s
van Roland van Witteveen geeft een rijk
geïllustreerd beeld van de glaskunst van
Eef Wezenberg. De tekst is geschreven
door Toon Kessels en het grafisch ontwerp is verzorgd door Lotte Dirks.

email redactie@gemeenschapsblad.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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Het nieuwe Heemhuis
HUIZE TEN COUDENBERGE.
Op vrijdag 13 mei rond 19.00 uur vond de
plechtige opening van het nieuwe Heemhuis van de Heemkundekring Barthold
van Heessel aan de Kouwenberg plaats.
In een korte beschouwing zette voorzitter
Jan Dekkers de gang van zaken rond
het ontstaan van het nieuwe Heemhuis
uiteen. Dat betekende een terugblik op
een zeer intensieve periode van bijna
twee jaar vanaf de aankondiging van de
sluiting van de oude Heemkamer aan de
Bosscheweg, in november 2014, tot de
verhuizing naar de nieuwe locatie. Na
een periode van vergeefs zoeken naar
een geschikte pand kwam medio februari 2015 het aanbod van Ted en Marleen Hegeman om het pand op de hoek
Dorpsstraat-Kouwenberg-Kerkstraat ter
beschikking te stellen van de Heemkundekring. Met de inzet van een groep vrijwilligers werd de renovatie van dit pand
voortvarend aangepakt en het eindresultaat stemt mij tot tevredenheid, zo besloot
Jan Dekkers. Zijn uitdrukkelijke dank ging
uit naar de vele begunstigers die de renovatie en inrichting van het Heemhuis mogelijk hebben gemaakt. Daarna werd het
echtpaar Hegeman uitgenodigd voor de
20

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
officiële openingshandeling, die
bestond uit het doorknippen van
een lint bij de voordeur. Daarbij
verzekerde Ted de aanwezigen
dat zij het voor de Aarlese gemeenschap hebben gedaan en
dat ze grote waardering hebben
voor het werk van de Heemkundekring. Tenslotte beloofde Ted
aan voorzitter Dekkers om goede
buren te zijn. De genodigden
konden daarna het nieuwe heemhuis onder het genot van een
drankje en een hapje bezichtigen.
Tijdens het Pinkersterweekeinde
maakten veel Aarlenaren gebruik van de gelegenheid om het nieuwe
Heemhuis te bezichtigen. In de verschillende ruimten is een overzichtelijke tentoonstelling van de geschiedenis van Aarle-Rixtel te zien, gerangschikt naar onder
meer geloof, verenigingsleven en diverse
ambachten. In een afzonderlijke ruimte
zijn de talrijke archeologische vondsten
in de Aarlese bodem van de afgelopen
decennia te zien. Een pronkstuk is een
groot scherm waar de plattegrond van de
gemeente te zien waarop onder meer alle
monumenten en beeldbepalende panden
te zien zijn, die door middel van een touchscreen afzonderlijk kunnen worden
weergegeven. Bij elke foto is een begeleidende tekst geplaatst waardoor de bezoeker kennis kan nemen van alle bijzon-

Bericht van:
derheden van het pand. Het systeem zal
nog worden uitgebreid met andere zaken.
In het Heemhuis zijn verder tal van andere zaken te bewonderen zoals de
voormalige winkel van Verhoeven die als
“goei kamer ”is ingericht, een authentieke
opkamer” compleet met beddekoets en
oude kleding waaronder een bijzondere
poffer. Hier is ook nog een gedeelte van
de oude muren van het pand en de zolderbalken te zien Kortom teveel om op te
noemen, de bezoeker zal het zelf moeten
ontdekken. De zolder van het pand is momenteel geheel als archief en opslag van
goederen in gebruik. Die kunnen bij toekomstige wisseltentoonstellingen worden
gebruikt. Er is ook een werkruimte voor
de vrijwilligers ingericht. Aan de inventarisatie van meerdere zaken wordt druk
gewerkt.
Dat het pand met recht een Heemhuis
kan worden genoemd blijkt wel uit de geschiedenis van het pand, in de archieven
van Aarle-Rixtel als HUIZE TEN COUDENBERGE omschreven. Het werd al in
de 14e eeuw genoemd en in de 15e eeuw
werd het eigendom van het Convent van
Binderen. In 1658 werd het openbaar
verkocht aan Barthold van Heessel, de
naamgever van de Heemkundekring.
Daarna woonden er achtereenvolgens de
families Schennarts, Ceelen, Hesius en
als laatste de familie Verhoeven. Het pand
kende in de loop der tijden meerdere functies. Zo was er een herberg, een kuiperij
en een zadelmakerij in gevestigd. Lange
tijd deed het dienst als bakkerij en tot aan
de jaren 90 als kruidenierswinkel van de
genoemde familie Verhoeven. Blijft nog
als bijzonderheid te vermelden dat Leonardus Hesius de oprichter was van de
handboogvereniging de Eendracht. In het
achtergedeelte van het pand was destijds
een kleine schietbaan gevestigd waarbij
men een dubbele binnendeur opende om
vanuit een kamer naar de stalruimte te
schieten. De Heemkundekring Barthold
van Heessel nodigt U van harte uit om de
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komende tijd hun nieuwe onderkomen te
komen bewonderen.
JWP

Noodoproep
Jeugd3daagse
De Jeugd3daagse wordt dit jaar alweer
voor de 30e keer georganiseerd. We
hebben al jaren een mooi aantal kinderen
die deelnemen, echter we merken een afname in de volwassen groepsleiding.
Dit jaar hebben bijna 250 kinderen zich
opgegeven voor deelname aan de
Jeugd3daagse. Helaas hebben we op
dit moment niet voldoende groepsleiding
voor de grote jeugd en dagjeshulp voor
donderdag om alle kinderen te kunnen
plaatsen. We willen op een verantwoorde
manier uw kinderen laten genieten van
drie dagen vol spel, activiteiten en vooral
veel plezier maken. Hiervoor is een volwassen groepsleiding een must. U wilt
uw kind toch ook veilig en vertrouwd laten
deelnemen aan de Jeugd3daagse?
Geef je op voor 31 mei!
Daarom deze noodoproep om je op te
geven als groepsleiding voor de grote
jeugd (leeftijd 9 t/m 12) van 30 augustus
t/m 1 september (dus alle dagen). Ook
zoeken wij nog dagjeshulp voor donderdag 1 september om het programma
te kunnen draaien.
Anders moeten we loten.
Uw hulp is dus hard nodig! Geef je op voor
31 mei 2016 door een mail te sturen naar
inschrijving@jeugd3daagse.nl. Na deze
datum zijn wij genoodzaakt om te loten
en minimaal 80 kinderen teleur te stellen.
Vragen?
Heeft u vragen hierover, neem gerust
contact op met Marloes van der Loo (0642306763) of Els Penninx (0620846581).
Wij en vooral de kinderen rekenen op u!
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Zelfhulpgroep voor mensen die
psychotisch/schizofreen
gevoelig zijn
La Folie Douce is voor mensen die last
hebben gehad van een psychose en/
of die last hebben van terugkerende
psychose. Ook mensen die last hebben
van schizofrenie kunnen deelnemen aan
deze groep. Door elkaar te ontmoeten en
zaken bespreekbaar te maken kunnen wij
elkaar helpen bij het herstel of ondersteuning. We komen een keer per week in de
groep samen en vormen een klankbord
voor elkaar. Samen werken we om weer
het vertrouwen in eigen functioneren te
krijgen. Omdat je in de groep gelijkgezinden ontmoet begrijpen we elkaar beter
La Folie Douce geeft je rust doordat je
elkaar alles kunt vertellen. De bijeenkomsten kenmerken zich door de ontspannen
sfeer en gezelligheid.
Voor meer informatie en/of aanmelding:
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant
040-2118328 email:
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

Beste mensen,
Er zijn nog enekele plaatsen vrij in de
zelfhulpgroep Angst en Fobie. De groep
wordt begeleid door getrainde zelfhulpdeskundigen.
Voor wie zijn deze groepen bedoeld?
- als je angstklachten hebt, zoals
paniekstoornis, sociale fobie, en piekerstoornis
- de angstklachten moeten niet al te
ernstig zijn; je moet het idee hebben dat
je er door middel van zelfhulp wat aan
kunt doen
De leden van de groep komen iedere 3

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
weken op dinsdag van 13.00 - 15.00 uur
bijeen.
Aanmelding/informatie
Via Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost
Brabant telefoon: 040 2118328
E-mail: eindhoven@zelfhulpnetwerk

Concert at Croy Castle
Ooit wel eens gedacht aan een mooie zomeravond, met live muziek en een kasteel als decor? Op zaterdag 18 juni gaat
dit werkelijkheid worden. Het is fanfare
de Vooruitgang uit Stiphout en harmonie
de Goede Hoop uit Aarle-Rixtel gelukt om
een zomeravond concert te organiseren
bij kasteel Croy.
Die avond zullen vanaf 8 uur de muzikale
klanken van beide orkesten te horen zijn
vanaf een tijdelijk podium op het voorterrein van het kasteel. Bezoekers zullen
in ‘kasteelsfeer’ ontvangen worden en
gedurende twee uur getuige kunnen zijn
van een mooi concert. Kaarten voor dit
evenement zijn a €8,50 verkrijgbaar bij
snoeperij Jantje en kapsalon Tess in Aarle-Rixtel. Bezoekers wordt aangeraden
zoveel mogelijk met de fiets te komen.

Harmonie de Goede Hoop
collecteert voor
Prins Bernard Fonds
In de week van 30 mei vindt weer de
jaarlijkse collecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds (Anjerfonds) plaats. Dit
fonds steunt uit de opbrengsten projecten
van culturele verenigingen. Collectanten
van Harmonie De Goede Hoop zullen in
die week langs de deuren gaan en wij
hopen op uw royale bijdrage, waarvoor
alvast onze hartelijke dank.
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Troef winnaar van De Dorpsfeesten Aarle-Rixtel 2016
De Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel, die vanaf
Hemelvaart tot en met zondag 8 mei in
en rond de tent bij De Dreef werden gehouden, zijn grandioos verlopen. Het
mooie weer en de gezellige sfeer hebben
ervoor gezorgd dat deze 39e editie weer
vlekkeloos is verlopen. Met maar liefst 3
nieuwe jeugdploegen op een totaal van 7
laat Aarle-Rixtel zien dat De Dorpsfeesten
springlevend zijn.
De deelnemende ploegen hebben met
elkaar gestreden om een aantal prijzen
waarvan hieronder de uitslag staat.

- Zeskamp: 1e ‘t Clubke; 2e L.E.O.; 3e
Troef
- Cultureel: 1e ‘t Clubke: 2e Kiele Kiele;
3e L.E.O.
- Algemeen: 1e Troef; 2e Weinig Kans; 3e
Kiele Kiele
De aanmoedigingsprijs is gewonnen door
Wanne Kwats en de publieksprijs is gewonnen door L.E.O.
Meer informatie over De Dorpsfeesten
2016 staat vanaf maandag 9 mei op
www.dorpsfeesten.info

Jeugddorpsfeesten
- Cultureel: 1e De Muppets; 2e Blitz Kids;
3e BIG
- Zeskamp: 1e De Muppets; 2e BIG; 3e
We doen mar wa
- Algemeen: 1e De Muppets; 2e BIG; 3e
Blitz Kids
- Aanmoedigingsprijs: In the Mix

Al weer een aanwinst in ons dorp,
na het winkeltje van Jantje,
nu het pand van de Heem,
vol verwachting,
ging ik daar met de opening heen.
Verbazend veel werk is er verzet,
in zo’n kort tijdsbestek,
een pluim op de hoed
voor zoveel noeste arbeid,
dat wil ik toch wel even kwijt.
Van buiten is het karakter behouden
en lijkt ‘t nog op de lieghoek tijd,
van binnen is het helemaal anders,
dus als het kan vlug gaan kijken,
je krijgt beslist geen spijt.

Volwassenen:
- Quiz: 1e Troef; 2e Kiele Kiele; 3e Weinig
Kans
- Joker: 1e Totheloo; 2e Troef; 3e Weinig
RD
Kans
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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

www.twanvanhout.nl
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Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en interim controlling.

 Administratie
 Belastingadvies
 Interimcontroling

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.
Obresa heeft zowel regionaal als
landelijk een uitstekend netwerk
en werkt samen met zorgvuldig
geselecteerde partijen!

Pieter van den Reek

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | info@obresa | www.obresa.nl
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Koninklijke onderscheiding.
Bevrijdingsdag 5 mei 2016 kreeg voor
Bas Krijnen uit de Molenstraat een onverwachte wending toen hij in het museum
Bevrijdende Vleugels in Best door burgemeester Anton van Aert uit Best werd
onderscheiden en hij werd benoemd als
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik
ging afgelopen week op bezoek bij de geridderde om even na te kaarten. Ik was
totaal verrast door deze onderscheiding,
zei Bas, want ik zou eerst op 5 mei niet
naar het museum gaan omdat ik daar al
genoeg tijd doorbreng. Maar mijn echtgenote spoorde mij min of meer aan om toch
te gaan. Later begreep ik van haar dat zij
was ingelicht. De burgemeester van Best
zou die dag een lezing geven voor genodigden. Ik wilde daar graag bij aanwezig
zijn, maar het was mij meer te doen om
de presentatie van ons museum. Ik heb
nog geholpen om spullen klaar te zetten
in de ontvangstruimte. Na de lezing deed
de burgemeester zijn ambtsketting om en
kondigde aan dat hij nog iets officieels te
doen had. Toen de namen van mij en mijn
collega werden genoemd kon ik het niet
geloven. Uit de toespraak van de burgemeester begreep ik wel dat het serieus
was en dat wij de onderscheiding volgens
hem verdiend hadden. Na mijn pensioen
kwam ik in contact met de toenmalige eigenaar van het museum, Jan Driessen
uit Veghel. Het museum was toen nog in
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Veghel gevestigd en was ontstaan na de
40-jarige herdenking van de operatie Market-Garden die in september 1944 in deze
regio plaatsvond. Hij wist van mijn enorme
belangstelling voor wapens, oorlogsvoertuigen en alles wat met de Tweede
Wereldoorlog te maken had. Ik had zelf
verschillende voertuigen uit de oorlog en
als automonteur hebben motoren geen
geheimen voor mij. Mijn pronkstuk was
een Amerikaanse Harley Davidson die als
ordonnans-motor dienst had gedaan. Als
snel werd ik rond 1990 een soort hoofd
techniek in de werkplaats van het museum. Samen met vijf andere vrijwilligers
hebben we vanaf die tijd gewerkt aan
de restauratie van alle soorten wapens,
geschut en oorlogsmaterieel. Alles wat
we in handen konden krijgen en wat de
moeite waard was hebben we aangepakt.
Het museum verhuisde wegens ruimtegebruik naar een MOB-complex aan
de Sonseweg in Best. We hebben daar
een prachtige collectie opgebouwd. Het
meest trots ben ik op het beruchte 88mm
kanon van Duitse makelij dat zo mooi is
gerestaureerd dat er zelfs uit Duitsland
belangstelling is, omdat er daar geen
meer te vinden is. Een ander pronkstuk
is een Russische raket-lanceerinrichting,
het zogenaamde Stalinorgel. We hebben
veel rijdend materieel waaronder een
Zwitserse P61 tank en een Amerikaans
halftrack voertuig. Als wapenbeheerder
van het museum heb ik in de loop der
jaren een flinke collectie oorlogswapens
weten aan te leggen waaronder machinegeweren en kleine handwapens.
Uit het verhaal hiervoor blijkt de betrokkenheid van Bas bij het museum, dat een
deel van zijn leven is geworden. De onderscheiding lijkt voor hem niet zo van
belang, maar hij is er stiekem wel trots op,
vult zijn echtgenote het verhaal aan. Het
is van belang dat de geschiedenis van de
oorlog levend blijft, is de stelling van Bas.
Daarom organiseert het museum op verzoek ook activiteiten voor schoolklassen
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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in het museum. Mocht U meer willen
weten, alle informatie staat op de website
Wings of Liberation. Het museum is elke
dag open van 10 tot 17 uur, behalve op
maandag.
JWP.

Mariëngaarde
vraagt vrijwilligers.
Zoals wellicht bekend zitten er in het
gebouw van Mariëngaarde aan de Bosscheweg (de voormalige hospice) meerdere woongroepen voor dementerende
ouderen en jonge mensen met dementie,
alles onder de vlag van de Zorgboog.
Binnen deze instelling zet een groep
vrouwen zich al enige tijd in als kookvrijwilligster voor de bewoners. Vanuit deze
groep kreeg de redactie het verzoek een
artikel te plaatsen over hun vrijwilligerswerk met als doel meer belangstelling
te wekken. Ik sprak vorige week in Mariëngaarde met twee van hun, Sonja van
Brug en Marianne Löring. Al bijna twee
verzorgt de groep nu de warme maal-

tijden voor de bewoners. In de weekenden en wanneer niemand beschikbaar
is, rust deze taak op de schouders van
het personeel van Mariëngaarde. Die verzorgen ook de inkoop van alle levensmiddelen die voor de maaltijden nodig zijn.
Wat er gegeten wordt bepalen de vrijwilligers zelf, voor zover mogelijk in overleg
met de bewoners. En die hebben best
nog wel wensen, zegt Sonja, ze weten
nog goed wat ze lekker vinden. Vooral de
dingen die ze zelf vroeger maakten, zoals
bijvoorbeeld een lekkere pudding. Ze beamen beiden dat het erg dankbaar werk
is en dat het slechts een paar uurtjes per
dag vergt om iets lekker voor de bewoners op tafel te zetten. In overleg is men
vrij om in de middag of avond voor de
warme maaltijd te zorgen. Ze hopen dat
er nog een paar vrijwilligsters bij komen
want met meer mensen is het makkelijker
om een verdeling te maken. De vorige
oproep in dit blad leverde ook een paar
reacties op. We nemen samen nog even
een kijkje in de royale keuken/woonkamer
van een van de afdelingen. Het lijkt mij
dat er in deze keuken voldoende ruimte is
voor vrijwilligers die zich in de kookkunst
willen uitleven en zich op die manier voor
de medemens willen inzetten .Bij belangstelling of voor meer informatie kan men
kontakt opnemen met Sonja van Brug of
de coördinatrice Monique Cuppen tel 0654955093.Als afsluiting viel mijn oog op
een bordje aan de muur met de tekst: Als
elke vrijwilliger een ster kreeg dan werd
het nooit meer donker.
JWP

Klokje
Verloren
Verloren sleutelhanger met daaraan gelukspenning.
Aub. bellen 0492-381552.
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EXPOSITIE

Sculptuur 2016
4-5 juni

Joshua Pennings

Cees Meijer

Geert Verstappen

11.00 - 18.00 uur

U bent van harte welkom op deze bijzondere
verkoopexpositie waar drie gerenommeerde
kunstenaars hun beste werken tonen. Gratis entree.

Bakelseweg 14, Aarle-Rixtel
geertverstappen.nl
Sculptuur 2016 poster A3_.indd 1
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ceesmeijer.nl

joshuapennings.com
06-04-16 20:39
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Naast deze activiteit zullen er het gehele
jaar nog activiteiten volgen om zo de 40e
jaargang goed in te kunnen luiden. Deze
zullen steeds 1 voor 1 aangekondigd
worden om zo steeds de verrassing erin
te houden. Maar goed dus, 19 juni, kom
kijken, nog beter DOE OOK MEE!

Badkuipenrace Aarle-Rixtel
Zondagmiddag 19 juni is het dan zover,
badkuipenrace Aarle-Rixtel aan het kanaal (bij de passantenhaven) in Aarle-Rixtel. De badkuipenrace is altijd een
onderdeel geweest van te land, ter zee en
in de lucht, een onderdeel waarbij je met
een simpele badkuip, enkele tonnen lucht
voor het drijfvermogen en de nodige ludieke aankleding gewoon mee kunt doen.
Wie kent het niet, iedereen is ermee opgegroeid. Nu nog steeds zie je de herhalingen op tv.
Wij gaan de hele middag badkuipenraces
houden op het kanaal! Er is een DJ die
tussendoor muziek draait en een presentator die de hele middag presenteert.
Kortom, naast spektakel op het water ook
volop vermaak naast het water.
We hopen op vele aanmeldingen voor
deze ludieke activiteit. Deze middag wordt
georganiseerd door organisatie dorpsfeesten Aarle-Rixtel in het kader van het
40 jarig jubileum, dit is de eerste activiteit
die georganiseerd wordt in aanloop naar
de 40ste editie in mei 2017. Iedereen is
uitgenodigd om deel te nemen! Uiteraard
zijn ook alle dorpsfeesten ploegen uitgenodigd om deel te nemen.
Kijk voor regelement en inschrijving op
www.dorpsfeesten.info/informatie

Expositie Sculptuur 2016
Op 4 en 5 juni houd ik in en rond mijn huis
en atelier een expositie.
Zeer verheugd ben ik dat ik 2 gerenomeerde kunstenaars bereid heb gevonden om mee te doen aan deze tentoonstelling:
Joshua Pennings, metalen sculpturen en
Geert Verstappen, bronzen sculpturen.
Samen met mijn stenen beelden zal er
een grote verscheidenheid aan vormgeving, onderwerp en materiaalkeuze te
zien zijn.
Voor ieder wat wils.
Samen hebben wij een sculptuur gemaakt, Hartedief, wat tijdens dit weekend
verloot zal worden.
De toegang is gratis.
Cees Meijer, beeldhouwer
Bakelseweg 14
5735 SC Aarle-Rixtel
Expositie: SCULPTUUR 2016
4-5 JUNI van 11.00 tot 18.00 uur
BAKELSEWEG 14
5735 SC AARLE-RIXTEL
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10 mei Schuur brandde uit in Aarle-Rixtel. Man werd gewond
Maandagmiddag, ruim 6 uur, werd de Aarle-Rixtelse brandweer gealarmeerd voor
een brand in een grote open veldschuur
langs de Lieshoutseweg. De eigenaar, de
landbouwer J. van Dijk, was afwezig, in
verband met een paarden premie keuring
in het dorp. De schuur brandde geheel
uit, waarbij een grote hoeveelheid stro,
een hooiwagen en een melkwagen verloren gingen. Dankzij het optreden van
de heren W. van Dijk, een broer van de
gedupeerde en een buurman, de heer J.
Migchels, konden een luxe paard met een
amper 24 uur oud veulen, een maalkalf
en een vier delige wagen gered worden.
Bij deze redding liep de heer W. van Dijk
ernstige brandwonden op aan beide
handen, zodat hij zich onder geneeskundige behandeling moest stellen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De
verzekering dekt de schade.
16 mei Burgerlijke Stand over maart en
april
Geboren: Petrus J.M. Verbakel, Laag
Strijp 7a; Antonia A.M. van Wetten, Hagelkruisweg 4; Wilhelmina M.G. Verbakel, Bakelseweg 1a; René J.F. van
den Boogaard, Kapellaan 5; Wilhelmus
A.P.M. van Asseldonk, Dr. Timmersstraat
14; Theodorus P.F. van Griensven, Kloosterdreef 4; Berthilde M. Th. Van Dijk, De
Koppel 2a; Henriëtte J. van Berkel, Op
Dung 5; Robert A. van den Bogaard,
Laarweg 15.
Ingekomen: Huberta H. Otten, dienstbode, van Helmond naar Dorpsstraat 16;
Wilhelmus Bevers, opperman, van Stiphout naar Kerkstraat 35; Johannes A.M.
Vischer, caféhouder ( met echtgenote
en 5 kinderen), van Beek en Donk naar
Past. V.d. Heuvelstraat 16; Wilhelmus
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A.A. Scheepers, landbouwer, van Gemert
naar Molenstraat 20; Petro A.H.C. van
Wetten, militair, van Oirschot naar Biermansstraat 4.
17 mei Eerste steenlegging
Heden dinsdagmorgen om 1 uur vindt
te Aarle-Rixtel de eerste steenlegging
plaats in het complex van 12 Terlingenwoningen, die vooral dankzij het doorzettingsvermogen van Wethouder G. Ebben,
gebouwd zullen worden. Deze eerste
steenlegging zal geschieden door de
heer G. Terlingen, die voor deze gelegenheid naar Aarle-Rixtel komt.
17 mei Gilde O.L. Vrouw
Het gilde van O.L. Vrouw nam zondag
met succes deel aan het grote gilde feest
te Weert. Niet minder dan vijf prijzen
werden behaald: twee eerste prijzen voor
schoonste keizer en schoonste koningin;
twee tweede prijzen voor groepsvendelen
en individueel vendelen klasse A, dankzij
H. van Rixtel en een derde prijs kleine muziektrom behaald door Tom van Dinther.
22 mei Brand
De leden van de Aarle-Rixtelse vrijwillige
brandweer hadden gisteren geen benijdenswaardige zondag middag. Om kwart
over 12 werden zij namelijk gealarmeerd
voor een felle brand in de wissen, nabij
sluis 7. Mede door de zeer felle wind was
het vuur zeer moeilijk te bestrijden, hetgeen tot gevolg had dat de brandweer
vele uren in touw moest zijn eer de zaak
geklaard was. Ook de wagen van de Helmondse brandweer was op de onheilsplek verschenen, doch verdween spoedig
toen de Aarle-Rixtelse vrijwillige brandweer, die vanwege de ligging van de
wissen, deze niet zo spoedig had kunnen
bereiken, was gearriveerd.
HELMONDS
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