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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

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

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: 20-6  /  4-7  /  18-7  /  5-9
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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. 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

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

Zondag  12 juni - 11e  Zondag door het jaar 
Voorganger Pastor Engels
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
 Henk Vos     (par.)
 Ben Loomans
 Tot welzijn van onze parochie
15.00 uur  Kerk – Concert Zangkoor Korale, ensemble voor vocale muziek en het  
 koor tot 17.00 uur uit Groeningen 
Woensdag 15 juni 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 19 juni t/m vrijdag 24 juni

Zondag  19 juni – 12e Zondag door het jaar - Vaderdag 
Voorganger: Pastor Hasselman
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
 Bernard en Riet van den Elsen
 Frans Vogels
 Bert van Boxmeer
 Martien Verbeeten
 Adriaan Loomans
 Cor Verschuuren    (par.)
 Sjef Heesakkers    (j. get.)
 Jan Pijnenburg    (par.)
 Voor alle vaders uit onze parochie
11.00 uur Kapel – Doopviering
 Lieke Sanders
Woensdag 22 juni 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Anneke van Seggelen-Hurkmans, Zorgcentrum Mariëngaarde, 99 jaar.
Riet van den Elsen-van Berlo, Lijsterstraat 38, 94 jaar.
Arnoldus van den Elzen, Peelstraat 1, 85 jaar.

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 0492-461216.

Week van zondag 12 juni t/m vrijdag 17 juni
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Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Doopvieringen
De volgende doopdatum  in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn ná de zomerva-
kantie en wel op 11 september a.s.
De gezamenlijke doopvoorbereiding voor deze viering is op maandag 1 augustus 
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 hiervoor 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

KLOOSTER – BINNENPLAATS - ROMMELMARKT
bij

Missieklooster Heilig Bloed
Kloosterdreef 7,  Aarle-Rixtel

op zaterdag 11  en  zondag 12  juni  
van 11.00  tot 17. 00 uur

onder genot van koffie/thee/frisdrank en 
warme wafels met kersen en slagroom.

 
Te koop zijn spullen afkomstig van de kloosterzolder

en
nuttige voorwerpen uit de kloosterkelder 

 
toegang gratis
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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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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
Badkuipen-

race 
Aarle-Rixtel

Zondagmiddag 19 juni is het dan zover, 
badkuipenrace Aarle-Rixtel aan het ka-
naal (bij de passantenhaven) in Aar-
le-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 lu-
dieke aankleding gewoon mee kunt doen. 
Wie kent het niet, iedereen is ermee op-
gegroeid. Nu nog steeds zie je de herha-
lingen op tv.
Wij gaan de hele middag badkuipenraces 
houden op het kanaal! Er is een DJ die 
tussendoor muziek draait en een pre-
sentator 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 dorps-
feesten 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 uitge-
nodigd om deel te nemen.
Kijk voor reglement en inschrijving op 
www.dorpsfeesten.info/informatie 
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!

Deelnemers cursus 
“ De geschiedenis 
van Aarle-Rixtel”.

Onlangs hebben in totaal  zo’n 80 mensen 
deelgenomen aan een korte cursus met 
als Thema ”De geschiedenis van Aar-
le-Rixtel”. Mooi  dat er zoveel belangstel-
ling is voor het verleden van ons dorp.   Ik 
heb de deelnemers beloofd een samen-
vatting van deze cursus toe te sturen. Dat 
is inmiddels gebeurd. Echter ik beschik 
niet over alle e-mailadressen.
Deelnemers die nog geen samenvatting 
hebben ontvangen kunnen zich alsnog 
melden via rikstella@outlook.com.
Henk van Beek

Bezoek het Heemhuis

Zoals bekend is onlangs het nieuwe 
heemhuis geopend. Het ziet er fantas-
tisch uit. Behalve het museumgedeelte 
is er ook de Goei kamer die men geheel 
vrijblijvend kan bezoeken en waar men  
een gezellig praatje kan maken eventueel 
onder het genot van een kopje koffie of 
thee. Niet-leden /bezoekers betalen hier-
voor € 1,50, dit als bijdrage aan de ex-
ploitatie van het heemhuis.Ook is er een 
gezellig buitenterras.Het heemhuis is 
elke zondag te bezoeken tussen 14.00 en 
17.00 uur. Daarnaast kan men ook elke 
woensdag terecht en wel tussen 10.00 en 
12.00 uur, tussen 14.00 en 16.30 uur en 
tussen 19.30 en 22.00. Buiten deze uren 
is voor groepen  ook een bezoek op af-
spraak mogelijk, eventueel in combinatie 
met een dorpswandeling.
Bestuur Stichting Heemhuis Barthold van 
Heessel
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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:
Geachte bezoeker van de kapel,

Binnen enkele weken zullen de devotie-
lichtjes in de kapel op zijn.
Wij schakelen dan over op ecolichtjes die 
iets kleiner zijn maar een stuk milieuvrien-
delijker.
De prijs van het kaarsje blijft euro 0,50.

Met vriendelijke groet,
Tonnie Gijsbers

Muziek=COOL sluit seizoen 2015-2016 
af

Basisschoolleerlingen geven 
concert bij Zonnetij

Op woensdagavond 8 juni kunt u komen 
luisteren naar de jonge muzikanten uit 
de groepen 5 en 6 van alle drie de Aar-
le-Rixtelse basisscholen. Zij geven een 
gezellig buitenoptreden ter afsluiting van 
het derde Muziek=COOL-seizoen. Het 
begint om 19.00 uur, buiten bij Zonnetij, 
Heindertweg 87. 
De optredende artiesten hebben tijdens 
het lopende schooljaar deelgenomen 
aan het project Muziek=COOL. Dirk Ver-
hoeven heeft in de klassen twintig mu-
zieklessen mogen geven. In de groepen 
5 betrof dat AMV-lessen (Algemene Mu-
zikale Vorming), in de groepen 6 hebben 
alle kinderen een echt instrument ter be-
schikking gekregen en heeft Dirk orkest-
lessen gegeven. Nu we gekomen zijn 
aan het einde van het project kunnen de 
klassen laten horen wat ze allemaal ge-
leerd hebben. En dat is heel wat! Elke or-
kestklas zal een paar vlotte nummers uit 
het lesboek laten horen, geeft daarnaast 
een eigen presentatie over het project 
en we hopen op enkele zelfgeschreven 
liedjes. Groep 5 van de Brukelum zingt 

de niet meer weg te denken nummers 
over de verschillende instrumentgroepen. 
Daarnaast komt er een optreden van de 
muzileraren die de afgelopen maanden 
de gratis buitenschoolse instrument-
lessen verzorgd hebben. Bovendien 
kunnen de kinderen deelnemen aan een 
leuke muziekquiz en uiteraard wordt er 
gezorgd voor een spetterende gezamen-
lijke afsluiting.
Wij nodigen speciaal uit de bewoners van 
Zonnetij en alle buurtbewoners uit de om-
geving, maar natuurlijk ook alle ouders en 
familieleden van de artiesten en andere 
belangstellenden! Wij adviseren u een 
klapstoeltje mee te brengen, als u zeker 
wilt zijn van een zitplaats. Bij slecht weer 
mogen we uitwijken naar basisschool De 
Heindert, gelegen aan de andere kant 
van de straat. Maar laten we duimen voor 
mooi weer, zodat we u op 8 juni om 19.00 
uur kunnen verwelkomen bij Huize Zon-
netij.

=
mUzieK

cOOL

Uitnodiging 
begeleiders  van de 

Roefelgroepjes.

Wil je weten waar en hoe laat je op de 
Roefeldag er moet zijn?
Wij nodigen de begeleiders van de 
groepjes uit om op 9 juni tussen 18:30 en 
20:00 uur bij Cendra de briefjes van hun 
Roefelgroepje op te komen halen.
De begeleiders zorgen ervoor dat de kin-
deren van hun groepje op de hoogte ge-
bracht worden van de nodige informatie.

Het roefelcomité 
Miriam Chatrer              tel: 06-10160357
Anja van Stam             tel: 381868
Jolanda Verbakel           tel: 381470
Bas van Stam
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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

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Concert at Croy Castle  
laatste kaarten!!!

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 fan-
fare de Vooruitgang uit Stiphout en har-
monie 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 ‘kas-
teelsfeer’ ontvangen worden door folklo-
regroep Binderin en gedurende twee uur 
getuige kunnen zijn van een mooi con-
cert. Kaarten voor dit evenement zijn a 

Vanaf nu aanmelden voor
Gemert Mèrt 2016

Gemert Mèrt 2016 vindt plaats op zondag 
11 september en u kunt vanaf nu aan-
melden voor deelname. We verwachten 
weer veel activiteiten op en aan de route 
van Haageijk tot en met Binderseind. In-
schrijven kan als ondernemer, vereniging 
of goed doel via www.gemertmert.nl. 
Wilt u meedoen? Uw doel of producten 
onder de aandacht van het grote publiek 
brengen? Meedoen met een optreden? Of 
heeft u wellicht een idee waarmee het pu-
bliek geboeid zal worden op deze tweede 
zondag van september? Aanmelden dus 
via inschrijven.  gemertmert.nl
of stuur uw idee naar info@gemertmert.nl

25 juni Dance en Disco 
bij Café zaal Bij van Dijk.

Dorpsstraat 18

Met verlichte dansvloer en DJ.
Entree € 5.- inclusief consumptie bon en hapje.
Kijk ook op onze Facebook pagina Bij van Dijk.

Bij van Dijk

€8,50 verkrijgbaar bij snoeperij Jantje en 
kapsalon Tess in Aarle-Rixtel. Bezoekers 
wordt aangeraden zoveel mogelijk met de 
fiets te komen. 
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       Dat is thuiskomen! 

•Woningstoffering 
•Interieurbouw 
•Machinale houtbewerking 

 
 

 
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
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Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Voor een 67 jarige vrouwelijke bewoon-
ster van de Bleek zoeken we een com-
putervrijwilliger die 1x in de week bij haar 
langs kan komen. We zoeken iemand die 
met haar bekijkt waar de vragen liggen 
betreffende de computer en eventueel op 
afstand mee kan kijken op de computer 
waar knelpunten in het gebruik liggen. 
De vraag ligt vooral bij het gebruik van in-
ternet, bijv. mail, het weer samen bekijken 
enz.
Voor de organisatie van de Dag van de 
Mantelzorg is ViERBINDEN mantelzor-
gondersteuning op zoek naar meerdere 
vrijwilligers of mantelzorgers die het leuk 
vinden om deze dag te organiseren. De 
Dag van de mantelzorg wordt jaarlijks ge-
houden op 10 november en heeft als doel 
om een leuke, ontspannen dag te orga-
niseren voor mantelzorgers. Het landelijk 
thema voor 2016 is: Mantelzorg doe je 
samen! De voorbereiding voor de organi-
satie van de Dag van de Mantelzorg start 
in juni en zal 1 dagdeel in de twee weken 
in beslag nemen.
Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande 
of andere vrijwilligersvacatures kunt u 
contact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laar-
beek via 0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De vaca-
tures zijn ook te bekijken op de website: 
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Jeugd Aarle-Rixtel vermaakt 
zich prima bij Jeugdschieten

Op het Jan van Dooren paviljoen is de 
Aarle-Rixtelse jeugd om de 2 weken van 
harte welkom om eens kennis te maken 
met de Aarlese gildes in de vorm van 
luchtbuks -en kruisboogschieten.
De kinderen van 8-16 jaar gaan de strijd 
met elkaar aan om in september te 
strijden voor dagkoning/koningin.
De organisatie heeft er een erg leuk on-
derdeel bijgevoegd namelijk het prijs-
schieten.
Kent u de sterretjes die u in de schiet-
kraam op de kermis kapot moet schieten? 
Die sterretjes schieten wij vanaf heden 
dus ook bij het jeugdschieten en dit wordt 
door de Aarlese jeugd erg leuk bevonden.
Heb jij zin om eens kennis te maken met 
de gildes uit Aarle-Rixtel? Of heb je zin 
om gewoon eens lekker te schieten met 
de luchtbuks en kruisboog? Kom dan 
gewoon eens langs tijdens het jeugd-
schieten op het Jan van Doorenpaviljoen 
nabij het hagelkruis in Aarle-Rixtel
Er kan nog geschoten worden op de vol-
gende data:

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324 11 en 25 juni, 9 en 23 juli, en op 3 sep-

tember van 16.00 uur tot uiterlijk 18.00 
uur.
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Het kan geen toeval zijn. Hebben ze een 
tijdje geleden de ooievaarspaal achter 
kasteel Croij opgeruimd, prompt  landen 
er dagenlang meerdere ooievaars in de 
buurt. Jammer, want ze hadden anders 
hun toekomstige paalwoning meteen 
kunnen goedkeuren. Volgend jaar ge-
klepper achter het kasteel, een vurige 
wens van veel vogelaars zou in vervulling 
gaan.  Vrijdagavond 28 mei, terwijl Dikke 
Mik het meiboomfeest vierde, vierden 
drie ooievaars  hun meikikkerfeest op een 
hooiland langs de Kasteelweg. De buit 
werd vriendelijk gedeeld met drie reigers. 
Er werd flink geschrokt  langs de Sche-
velingse loop en zo rond kwart voor tien, 
net toen de zon onderging, vertrokken de 
klepperaars richting westen, de zon ach-
terna.  De volgende ochtend foerageerden 
twee ooievaars op de hooilanden aan de 
Brukelum, waarschijnlijk dezelfde als de 
avond tevoren. Nog even en ze zitten bij 
het IVN in de tuin en gaat het kikkercon-

cert niet door. Ik wil niemand bang maken 
maar hun jongen hebben wel honger. Ik 
vermoed dat het ooievaarsvolkje vanaf 
Gulbergen in Nuenen de hele omgeving 
afstroopt op zoek naar buit. Zoals be-
kend sneuvelt er in de grasmaaimachines 
wel eens wat. En dat is kaasje voor de 
opruimers in de natuur. Met hun zwarte 
rand in het verenkleed zou je de ooievaar 
een soort doodgraver kunnen noemen. 
Hij loopt ook een beetje plechtstatig. Het 
was voor mij de eerste keer dat ik drie 
ooievaars bij elkaar op Aarles grondge-
bied heb gezien. Ik vond het een aardig 
plaatje. Ik ken iemand die  nu een beetje 
jaloers is, dat krijg als je zonodig  naar 
Frankrijk moet om een foto te maken van 
wat vreemde vogels. De meimaand, de 
maand van de meikever, mijn maand dus, 
ligt achter ons. Ik heb me beslist niet ver-
veeld want het weer hield ons weer da-
genlang bezig. Veel te koud in de nacht, 
veel te warm overdag, veel te veel regen 
in korte tijd, veel te veel harde wind uit het 
oosten en zo klagen we verder. Maar de 
natuur ontplooit zich altijd weer, zij het wat 
later of juist wat eerder. De jonge pimpel-

De Meikever
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mezen waren weer precies op tijd om te 
genieten van de kleine groene rupsjes die 
pa en ma aansleepten. Mijn kruisbessen 
zaten vol met zwarte harige rupsjes 
maar die stonden niet op het menu van 
de pimpelmees, dus struikjes kaal in een 
mum van tijd. Ik was even nieuwsgierig 
naar de putterfamilies op Strijp, het was 
even zoeken maar uiteindelijk vond ik 
een paartje op een weilanddraad langs 
Laagstrijp. Het barstte die ochtend  trou-
wens van het vogelleven in dat gebied. 
Overal duikelende kieviten, een paar 
scharrelende scholeksters, een steenuil 
rustig op een paaltje, een paar patrijzen 
. Ze verdwenen snel in het groen, geen 
jongen bij te zien. Op de afrastering langs 
de Kasteelweg zag ik oude bekenden, 
een koppeltje roodborsttapuiten. Vorig 
jaar hadden ze daar een nest, in de sloot-
kant. Ik ben niet gaan zoeken, laat ze 
maar lekker. De verrassing om de hoek. 
Drie reeën in een van de weilandjes in het 
Goor. Ik vroeg me al af waar ze gebleven 
waren want wekenlang stonden ze in de 
weilanden langs de Helmondseweg, wel 
met z’n vieren. Geen paniek, er kan een 
geit bij zijn geweest die nu in de bosjes 
haar kalf verzorgt. Die worden in deze tijd 
geboren. Bambi en zijn mamma zullen 
wel een keer tevoorschijn komen, ik 

ben benieuwd. Ik ontmoette in het Goor 
een nieuwe landeigenaar, afkomstig uit 
Stiphout. Hij is een enthousiaste natuur-
belever en heeft wilde plannen met de 
hooilandjes daar. Hij heeft al een flinke 
poel aangelegd, maar ook een mooie 
strook met jonge aanplant. Over een paar 
jaar weer voldoende dekking voor de 
dieren en ruimte voor de wilde planten. 
Tevreden keek de Heer op de hoek van 
Bosscheweg naar het weelderige plant-
soen aan zijn voeten. Een kleurrijk pla-
tje, vooral met de prachtig bloeiende ro-
dodendronstruiken op de achtergrond. Hij 
stond(hing) er jarenlang wat armmoedig 
bij, zo erg zelfs dat men er opmerkingen 
over maakte in dit blad. Het heeft ge-
holpen, ook bij Hem kleur voor de deur. 
Het begint langzaam te leven, ik zie al 
leuke bloembakjes zo her en der, het kan 
beter en veel meer, maar we zijn ook nog 
maar net begonnen. De kleurenpracht 
op Strijp al gezien. Rode klaprozen, witte 
margrieten en blauwe korenbloemen. 
Een mooi palet, de kleuren van Neder-
land. Rijke bloemenpracht in ontwikke-
ling in en rond de retentievijver. Bijna alle 
kleuren van de regenboog, ik zie zelfs 
felblauw in het hoge gras. Moment….dat 
is geen bloem. Het is een etiket van een 
bevriende brouwerij uit Laarbeek. Och 

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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Bibliotheek De Lage Beemden 
zet twee weken lang spannende 

boeken in het spotlicht

Van 3  tot en met 19 juni 2016 vinden de 
Spannende Boeken Weken plaats. Twee 
weken volop aandacht voor misdaadlite-
ratuur. Het motto is: Bloed in de polder 
en de Spannende Boeken Weken staan 
daarmee geheel in het teken van de Hol-
landse thriller.
Blind date met een spannende thriller
Ook Bibliotheek De Lage Beemden 
brengt twee weken lang de spannende 
boeken extra onder de aandacht. In ver-
schillende vestigingen van de bibliotheek 
staan presentaties die de bibliotheekbe-
zoekers mogelijk op nieuwe boeken en 
schrijvers brengen. 
Tussen de presentaties liggen ook inge-
pakte boeken die ‘schreeuwen’ om uitge-
leend te worden. Laat u verrassen en kies 
voor een spannend ingepakt boek. Durft 
u het aan? Een blind date met een span-
nende thriller? 

www.twanvanhout.nl

kijk, het flesje zit er nog aan. Zeker ver-
geten mee te nemen na het vissen. Ge-
lukkig  niet kapot gegooid tegen de brug 
want dat had ook nog gekund. Ik ken het 
verhaal van een mooie blonde Vizla die 
daar vorig jaar haar complete voetzooltje 
doormidden sneed aan een stukje glas. 
Er zijn gelukkig ook verstandige jongeren 
want naast het bankje bij het zwaluwhotel 
lag gelukkig een kartonnen frisdrankpak 
en een paar dunne chipzakjes. Kijk dat 
kan geen kwaad in de natuur, het is wel 
een beetje slordig, maar dat nemen we 
maar voor lief. Of toch niet…………
Nagekomen nieuws: Er slaapt al dagen 
een ooievaar in een grote boom aan de 
Overbrug, wel op Helmonds grebied. 
Och, de vogel weet niet beter, vast en 
zeker een vrijgezel. 
De meikever.

Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond 

voor hetverschijnen van 
het volgende nummer op

adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.
redactie@gemeenschapsblad.nl 

verschijningsdata zie pagina 3 
of onze website
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Reggae en ska 
op Lowmanfestival

Aarle-Rixtel – Liefhebbers van reggae- 
en ska-muziek kunnen op zondag 26 
juni hun hartje ophalen bij het OJA aan 
de Schoolstraat te Aarle-Rixtel. Daar 
vindt vanaf 13.00 uur, voor jong en oud, 
het Laarbeekse reggae- en ska-festival 
Lowman plaats.
Na drie succesvolle eerdere edities wil de 
organisatie er ook dit jaar weer alles aan 
doen om een gezellig, laagdrempelig fes-
tival te organiseren met een gevarieerd, 
hoogstaand programma en een aantal 
festivalkraampjes in stijl. In samenwer-
king met OJA wordt er momenteel hard 
gewerkt aan de voorbereidingen.
Programma
Lowman wordt geopend door Vreemde 
Vogels. Deze vijfkoppige band uit De-
venter combineert tropische roots reggae 
met strakke Nederlandstalige rap. Dit 
maakt de band een beetje vreemd, uniek 
en geschikt voor een breed publiek. De 
band, die nu zo’n twee jaar bestaat, heeft 
al op talrijke podia gestaan in Nederland 
en België. In 2015 brachten de leden in 
eigen beheer debuutalbum ‘Groove met 
me’ uit. 
Als tweede zullen The Upsessions het 
podium betreden. Deze band brengt de 
Jamaicaanse muziek uit de jaren 60/70 
opnieuw tot leven. Een strakke en swin-
gende ritmesectie met vuige orgelthema’s, 
blazerssectie, mooie meerstemmige zang 
en catchy melodieën maken The Upses-
sions tot een bijzondere band met een 
unieke en zeer herkenbare sound. Al tien 
jaar achtereen touren The Upsessions 
door heel Europa. In hun kenmerkende 
groen/gele trainingspakken stond de en-

thousiaste ska/ reggae formatie ook al op 
grote Nederlandse festivals als Lowlands, 
de Zwarte Cross en Into the Great Wide 
Open. Met hun zeer wervelende en ener-
gieke live reputatie toveren ze iedere zaal 
en ieder festival om tot een feest. Van 
Amsterdam tot Sao Paulo, van Servië tot 
Spanje.
Het festival wordt afgesloten met Super 
Natural Selection. Deze Gelderse reggae 
band speelt voornamelijk eigen num-
mers, in het Engels, Nederlands en 
Sranang Tongo. In 2013 verscheen hun 
debuutalbum, nog geen jaar later gevolgd 
door een tweede album. VPRO’s 3voor12 
noemde Super Natural Selection ‘een 
band om te koesteren’. Super Natural Se-
lection speelt op Lowman krachtige roots 
reggae met lekkere grooves, ‘catchy’ me-
lodiën en ‘kickass’ gitaarsolo’s. Kortom, 
stilstaan is geen optie.
De presentatie van Lowman is in handen 
van MC Marlon Kicken. Deze Aarlese ca-
baretier schreef in 2009 de belangrijkste 
stand-up prijs van de Benelux op zijn 
naam: de Culture Comedy Award. Tussen 
en na de live-sets wordt de muziek ver-
zorgd door diverse reggae DJ’s. Om het 
festivalgevoel te versterken, worden di-
verse kraampjes geplaatst. Zo kun je Su-
rinaams eten, zijn er leuke spulletjes te 
koop en zijn er enkele bezigheden voor 
kinderen.
Voorverkoop
De voorverkoop is inmiddels gestart. 
Kaarten zijn te koop in Aarle-Rixtel bij 
OJA en Snoeperij Jantje aan de Wilhelmi-
nalaan, in Helmond bij Lokaal 42. De en-
treeprijs bedraagt €6,- in de voorverkoop. 
Op de dag zelf betaal je €8,-. Kinderen tot 
en met 15 jaar hebben gratis toegang. Wil 
je verzekerd zijn van een gezellige, re-
laxte en hopelijk zonnige reggaemiddag, 
koop dan een ticket in de voorverkoop. 
Het aantal is beperkt. Voor meer infor-
matie kijk op www.lowmanfestival.nl  of 
www.oja-aarle.nl/facebook. Tot ziens bij 
‘Lowman’.
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Door de sterk wisselende weersomstan-
digheden verloopt het fietsseizoen tot nu 
toe met horten en stoten. Op de dinsdag- 
en donderdagavonden en op woensdag-
middag hadden we dikwijls geluk, maar 
op zondagmorgen was het regelmatig be-
helpen. Nu de langste dagen van het jaar 
in het vizier komen, hopen we toch echt 
te kunnen genieten. Op zondag 12 juni 
rijden we de 140 km. lange Maaseiktocht 
met start om 07.30 uur en de 25km. groep 
neemt de kortere versie van 77 km.. Zij 
gaan om 08.30 uur per auto naar Ospel 
en rijden van daaruit de route.
Een week later op 19 juni staan de Rozen-
tochten naar Lottum op het programma. 
Voor de 105 km. is de start om 08.00 uur 
en wil men met de 25-km. groep de 86 
km. fietsen dan moet men om 08.30 uur 
op het kerkplein zijn.

Het was genieten de afgelopen weken
van de Giro ofwel de Ronde van Italië,
eerst de grandioze start in Nederland,
met Dumoulin in het roze,
daarna een prachtige strijd,
onder en bovenin de Italiaanse laars,
waar velen naar hebben gekeken.
Een Brabander leek het te gaan maken,
maar een stuurfout in de sneeuw,
nog maar net op Franse bodem,
strooide zand In Kruiswijks spaken.
Dapper streed hij verder die Steven
maar wielergeschiedenis,
werd er helaas niet meer geschreven.
Wellicht zit er dit jaar meer in het vat
en hebben anderen wel succes,
in Tour of op de Olympische spelen,
op het EK- voetbal doen we niet mee,
maar op sportgebied,
hoeven we ons zeker niet te vervelen.

RD

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. 

Klokje                                               Klokje                                               

HERENKAPSALON  W.VAN BAKEL  
is wegens vakantie gesloten van  13 t/m 
28 juni. Vanaf woensdag 30 juni zijn wij 
weer geopend.
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De  Laarbikker

Elke week op woensdag en donderdag 
is in de ontmoetingsruimte van de Water-
poort ons wijkrestaurant “De Laarbikker” 
geopend. Het restaurant is geopend vanaf 
18.00 uur. In een prachtige keuken be-
reiden onze vaste vrijwilligers een heerlijk 
drie gangen menu voor u. En dit alles na-
tuurlijk weer voor een heel aantrekkelijke 
prijs van € 7.60, passend binnen ieders 
budget. Er kunnen maximaal 20 mensen 
aan deelnemen. Onderstaand ziet u het 
menu voor de maand april. Indien ie-
mand wil komen eten moet dit aangemeld 
worden maandag vóór 12.00 uur bij de 
administratie van ViERBINDEN (0492-
328800) of via een een mail naar stich-
ting@vierbinden.nl Op de website, www.
vierbinden.nl kunt u bovenstaande infor-
matie en het menu voor de maand april 
ook vinden.
Menu voor de maand juni:
8 juni: 
●Russisch ei ●Schnitzel, sperzieboontjes 
en gekookte aardappelen ●Chocoladevla 
met slagroom.
9 juni: 
●Champignonsoep ●Slavink met ge-
mengde groenten en gebakken aardap-
peltjes ●Vanilleyoghurt.
 15 juni:
●Kippensoep ●Kippenpoot met friet en 
appelmoes ●Vanillevla met ijs en slag-
room.
16 juni:
●Tomatensoep ●Macaroni bolognaise 
●Tiramisu.

22 juni:
● Aspergesoep ●Asperges met ham en 
ei, gebakken aardappeltjes ●IJs met vers 
fruit.
23 juni:
●Chinese groentesoep ●Nasi met var-

kenssaté, pindasaus en sambal-ei 
●Vruchtensalade.
29 juni:
●Groentesoep ●Kipfilet met gebakken 
aardappeltjes en witlof ●Yoghurt met 
vruchten.
30 juni:
●Gevulde tomaat ●Koude schotel ●IJs 
met slagroom.

Alle menu’s worden geserveerd met stok-
brood met kruidenboter en verse salade.

Dus heeft u eens geen zin om te koken of 
wilt u eens gezellig samen met anderen 
eten meldt u dan aan voor een van onze 
gezellige avonden.

Beste Ganzegatters 
en 

Ganzegatterinnekes.

Hoewel we nog moeten gaan genieten 
van de zomer 2016 is de stichting orga-
nisatie carnaval Ganzegat alweer volop 
bezig met de voorbereidingen voor car-
naval 2016/2017. Ook u kunt en mag 
meedenken over de invulling van car-
naval 2016/2017 en wellicht over de ver-
dere toekomst. Heeft u een idee omtrent 
de invulling van onze carnavalsactivi-
teiten? We hebben een apart email adres 
aangemaakt waar u uw ideeën op kwijt 
kunt , namelijk:
Ideeenbus@ganzegat.nl
Mailt u uw ideeën daar naar toe en wel-
licht gaan wij er mee aan de slag.
Wellicht hebben we voor het leukste idee 
nog wel een verassing in petto.
Groetjes,     
                 
Stichting organisatie carnaval Ganzegat. 
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  SMAKELIJK OP GEWICHT  
Gewichtscoach en voedingsadvies op maat 
 
Verantwoord en gezond op gewicht komen en blijven! 
  
Interesse? Bekijk mijn website en/of maak eens een afspraak voor 
een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
 
www. smakelijkopgewicht.nl        06-17365752      Aarle-Rixtel  
(BGN-erkend: vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk, geen verwijsbrief nodig) 



27

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
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Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | info@obresa | 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.

Obresa heeft zowel regionaal als 

landelijk een uitstekend netwerk 

en werkt samen met zorgvuldig 

geselecteerde partijen!

 Administratie

 Belastingadvies

 Interimcontroling
Pieter van den Reek
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28 mei Koning Schieten bij 
Handboog vereniging 

De Eendracht.

Het Koning Schieten de belangrijkste 
wedstrijd van het jaar.  Op enkele schut-
ters na was iedereen aanwezig. Ook dit 
jaar was het weer een hele spannende 
wedstrijd. Vooraf zijn er altijd 2 of 3 schut-
ters die favoriet voor de konings titel.  Toon 
van Hoof is nog steeds Keizer en dit jaar 
is het niet mogelijk om een nieuwe keizer 
te krijgen.  Tijdens de wedstrijd zijn er een 
aantal schutters die zo te zien elkaar niet 
veel toegeven.  Ze schieten allemaal wel 
een paar slechte pijlen maar over het al-
gemeen wordt er goed geschoten.  Als 
alle 32 pijlen zijn geschoten is er niemand 
die enig idee heeft wie er nu het beste 
heeft geschoten.  Arno Donkers heeft heel 
goed geschoten, en ook Marijn vd Heijden 
heeft goed geschoten tijdens zijn 1 ste 
konings wedstrijd.  Verder zijn de ervaren 
schutters Frank Schepers, Walter Jansen, 
Machiel van Roij en Erwin Wijnhoven ook 
kandidaat voor de titel.  Na het tellen van 
de punten kwam Martien vd Graef met de 
uitslag, om zo aan de spanning een einde 
te maken. Bij de jeugd was de verrassing 
niet zo groot Stijn Geene was met 228 

punten, toch wel een stuk beter als San-
neke Vogels met 188 punten.  Stijn is dus 
de nieuwe jeugd Koning en Sanneke de 
nieuwe jeugd Prins. Dan volgt de uitslag 
van de senioren.  Zoals altijd wordt be-
gonnen met de onderste plaats om zo de 
spanning op te bouwen voor de prins en 
konings titel.   Van de eerder genoemde 
kanshebbers komt als eerste Martijn vd 
Heijden met 260, dan Erwin Wijnhoven 
met 262, dan de koning van vorig jaar 
Machiel van Roij met 264, dan Arno Don-
kers met 267.  Dan zijn er nog 3 schutters 
over.  De volgende is Walter Jansen met 
270, dan Toon van Hoof met 273 en dan 
blijft alleen Frank Schepers nog over met 
288 punten > onze nieuwe KONING.  De 
nummers 2 tot en met 7 zitten vrij dicht 
bij elkaar, met maar 10 punten verschil.   
Frank Schepers is met zijn 288 punten       
( precies 9 gemiddeld ) dan toch overdui-
delijk de beste vandaag.  Ook al had hij 
dit zelf niet verwacht.
1  Frank Schepers    288 KONING
2 Toon van Hoof       273 KEIZER
3 Walter Jansen         270 PRINS
4 Arno Donkers           267
5 Machiel van Roij       264
6 Erwin Wijnhoven      262
7 Martijn vd Heijden   260
8 Jo Maas                     250
9 Jan van Rooy              241
10 Michiel Verbakel       235
11 Henk Verachtert        234
12 Stijn Geene    228 JEUGD KONIING
13 Paul van Bakel           224
14 Bertus Mensink          215
15 Sanneke Vogels 188 JEUGD PRINS
16 Gerlinde Geene         60

www.gemeenschapsblad.nl
email redactie@gemeenschapsblad.nl
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2 juni Eerste vrouw in de raad
In Aarle-Rixtel hebben de “nieuwe” lijsten 
of lijst aanvoerders van zich laten spreken. 
Voor de eerste maal zal in de nieuwe raad 
een vrouw haar intrede doen. Mevrouw 
C.F.J. Bloem – Vélu werd in de raad 
gekozen. Ook oud secretaris van Roy 
zal zijn intrede doen als raadslid, dit ten 
koste van A.P.W. Kok, die tweede stond 
op deze lijst. Ook de Algemeen Christe-
lijk Sociale lijst veroverde één zetel. De 
arbeiders kregen drie leden in de raad, 
maar J.T. Jansen is vermoedelijk niet 
gekozen. Woensdagavond werd meege-
deeld dat “officieus” M. Smits in de raad 
van Aarle was gekozen met voorkeurs-
stemmen. De lijst Ebben handhaafde 
zich. Met Ebben en Huijbers is ook Harrie 
Beeren gekozen. De boeren komen met 
twee zetels aan bod. Gekozen zijn: lijst 1: 
J.A. Gijsbers, M.J.P. van de Graef, M.M. 
Smits ( met voorkeursstemmen); lijst 2: 
C.M. van den Berk, J.P. Beniers; lijst 3: 
M.S. van Roy; lijst 4: G.J. Ebben, J.M. 
Huijbers, H.G.J. Beeren; lijst 5: mevrouw 
C.F. Bloem – Vélu; lijst 6: L. van Ham.

6 juni Ganzewinkel toernooi
Zaterdag is de Aarle-Rixtelse handboog-
schutterij “De Eendracht” op de doelen 
achter café van Bracht van start gegaan 
met het van Ganzewinkel toernooi. De 
eerste tegenstanders waren de schut-
ters uit Venhorst. “De Eendracht”won met 
1596 tegen 1312 punten. Persoonlijke uit-
slagen van “De Eendracht” : F. Verhoeven 
220; H. Vogels 201; F. Vogels 193; G. v. 
Melis 191; P. Vogels 181; Th. De Jong 
177; F. van Beek 167; A. Nooijen 133 en 
P. de Jong 133.

6 juni 3 Gewonden in weekend verkeer
Zaterdag morgen, omstreeks kwart voor 
10, kwam de heer H. v.d. V. uit Aar-

le-Rixtel per bromfiets van Laagstrijp. 
Mogelijk wilde hij linksaf slaande richting 
Lieshout rijden. Hij werd echter geschept 
door een van links naderende bestelauto, 
bestuurd door V.R. uit St. Michielsgestel. 
De bestuurder, die door krachtig remmen 
de aanrijding tevergeefs trachtte te voor-
komen, belandde met zijn auto tegen een 
boom. Van de V. werd met zware verwon-
dingen overgebracht naar het ziekenhuis 
in Helmond.  Vrijdagnacht reed op de Ka-
naaldijk v. H. uit Helmond met zijn perso-
nenauto, toen hij te laat de vrachtwagen 
van van D. uit Aarle-Rixtel, bestuurd 
door J.L. uit Ammerzode, opmerkte. De 
Helmondenaar belandde met zijn auto 
onder de zware vrachtwagen, waarbij zijn 
wagen totaal werd vernield. Bestuurder 
v. H. werd met veel glaswonden overge-
bracht naar het ziekenhuis in Helmond.

7 juni Aarle-Rixtel wil ruimte voor uit-
breidingsplan
Wanneer de Aarlese gemeenteraad, 
vrijdag avond om 7.30 uur in vergadering 
bijeen, akkoord  gaat met het voorstel 
van B. en W. kredieten beschikbaar te 
stellen voor de bouw van 15 woningwet 
woningen, zal spoedig op rijks kas een 
beroep worden gedaan om zo hoog mo-
gelijke voorschotten. De woningen ver-
schijnen aan de Donkersstraat en aan 
de Phaffstraat. De kredieten voor het 
verkrijgen van het bouwterrein ( grond-
voorschot) en voor de bouw van de wo-
ningen belopen respectievelijk f 64.565 
en f 345.755.  Men wil het rijk vragen om 
zo groot mogelijke grond- en bouwvoor-
schotten en een zo ruim mogelijke jaar-
lijkse bijdrage in de ongedekte jaarlijkse 
kosten te verlenen.

7 juni Geslaagd
Mejuffrouw Marie-Louise Houët uit Aar-
le-Rixtel is op examens in Rotterdam en 
Eindhoven geslaagd voor lerares N.A.
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