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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: 18-7  /  5-9  / 19-9 /  3-10  /  17-10  /  31-10  /  14-11  /  28-11  /  19-12....  
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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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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout

Zondag  10 juli - 15de Zondag door het jaar
Voorganger Pastor Hasselman en Diaken Hans Beks
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. de Cantorij
 Wim van Dommelen    (verj.)
 Henk Vos     (par.)
 Harry Klomp     (par.)
 Jan Pijnenburg    (par.)
 Overleden ouders Timmers-Bunthof
 Bijzondere intentie     ( fam. van Boh.)  
 Tot welzijn van de parochie
11.00 uur Kapel – Doopzondag 
 Lucas Verbakel
Woensdag 13 juli 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 17 juli t/m vrijdag 22 juli

Zondag 17 juli –  16de Zondag door het jaar
Voorganger Pater Wester
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – samenzang
 Elly Engels – Jeurgens en Toon Engels (verj Elly)
 Nelly van de Ven    (verj./fund.)
 Jan Sanders
 Overleden ouders v. d. Heuvel – Bouw (j.get.)
 Tot welzijn van de parochie

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 misintentie . Voor al uw vragen 
en/of  dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving of een persoonlijk gesprek 
met pastoor Verbraeken  kunt u bellen naar 0492-461216.

Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn ná de zomerva-
kantie 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 

Week van zondag 10 juli t/m vrijdag 15 juli
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Kerk O.L. Vrouw Presentatie

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

Misintenties in de maanden juli en augustus

Wilt u misintenties opgeven, of wilt u afspraken maken voor huwelijk, jubilea, enz. 
die in de vakantieperiode vallen, doe dat dan a.u.b. tijdig. Misintenties die U in het 
gemeenschapsblad nr. 13 van 18 juli geplaatst wil hebben, dit is een boekje waarin 7 
weken gepubliceerd worden, moeten  zeker vóór dinsdag 12 juli bij ons  binnen zijn. 
Misintenties die ná deze datum bij ons worden ingediend, komen in het eerstvolgende 
gemeenschapsblad  boekje 14, dat op 5 september verschijnt.

 

 
       Dat is thuiskomen! 

•Woningstoffering 
•Interieurbouw 
•Machinale houtbewerking 

 
 

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

 

WWW.VANROIJ.COM 
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42



9

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Harmonie De Goede Hoop 
houdt oudijzeractie

Op zaterdag 16 juli is het mogelijk oude 
metalen in te leveren ten behoeve van har-
monie De Goede Hoop. Tussen 09.00 en 
11.00 uur 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 
oude soorten oude metalen zijn welkom. 
Daarnaast ook: elektrakabels, witgoed en 
oude computers.
Indien uw spullen te zwaar of te omvang-
rijk zijn om ze te brengen, dan komen we 
ze op die dag na 11.00 uur ook graag 
ophalen. Bel daartoe 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 

Zomerconcert 

Harmonie De Goede Hoop sluit dinsdag 
19 juli het seizoen muzikaal af en luidt de 
vakantie periode in met een populair zo-
merconcert. Het concert wordt gehouden 
naast het terras van café  Bij van Dijk 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 gunstig gestemd zijn.  Mocht 
dit niet zo zijn, dan zal het concert toch 
doorgaan en gehouden worden in zaal Bij 
van Dijk. 

de Boerenbond en Stout aan de Dorps-
straat, op het verharde stukje tussen de 
platglasbak en de beukenhaag.
Het oud ijzer kan elke derde zaterdag 
van de maand worden ingeleverd. De vol-
gende keer is dit mogelijk op zaterdag 20 
augustus.

Concert door OJO in muziek-
tuin Beek en Donk

Op zondag 17 juli a.s. zal het OJO orkest 
van harmonie De Goede Hoop een con-
cert geven op de kiosk in de muziektuin 
te Beek en Donk. Drie ensembles zullen 
op die zondagmiddag in de muziektuin te 
beluisteren zijn. Het optreden van OJO, 
o.l.v. Louis van de Weijer, begint om 
13.00 uur.

Bezoek woningmarkt 
Laarbeek op 12 juli!

Voor iedereen die wil verhuizen, ver-
bouwen of verduurzamen organiseert de 
gemeente Laarbeek op dinsdag 12 juli 
een woningmarkt in het gemeentehuis 
Laarbeek. Van 18.30 tot 21.30 uur bent 
u van harte welkom. Er zijn stands van 
diverse makelaars, projectontwikkelaars, 
financieel adviseurs, architecten en wo-
ningcorporaties. Maak kennis met nieuw-
bouwplannen, woningen en bouwkavels 
in Laarbeek. Ook kunt u bijvoorbeeld in-
formatie inwinnen over de starterslening, 
het levensloopbestendig maken van uw 
woning en duurzaam (ver)bouwen. De 
toegang is gratis en wij zorgen voor de 
koffie! 



10

www.autoschadeverbakel.nl

0492 31 95 33
0493 32 00 27

Beek en Donk
Helmond

Deurne

 De uitvaart in vertrouwde handen  
- op elk moment bij uw overledene zijn 
- eigen aula zonder tijdsbeperking 
-	met	sfeervolle	koffieruimte	
- theatertuin voor uitvaart in de open lucht  
- gratis uitvaartwensenboekje 
- wekelijks inloopuurtje 
- ook wanneer u een uitvaartverzekering hebt
 voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl
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GEZAMELIJKE COLLECTE 
OOK IN AARLE-RIXTEL?

Collecteren voor goede doelen is een 
ingeburgde methode om geld in te za-
melen. Regel¬matig verschijnt er dan ook 
een collectant aan de deur (vaak rond 
etenstijd) met het verzoek om een gave. 
Veel mensen stoppen wel een bijdrage in 
de bus maar hebben ook het gevoel dat 
er teveel collectes aan de deur komen.
Een gezamelijke collecte biedt een op-
lossing voor dit bezwaar. Voor een aantal 
landelijke goede doelen wordt tegelijker-
tijd gecollecteerd. En zo komen er slechts 
2 collectanten langs in plaats van zo’n 18. 
Daarnaast biedt de gezamelijke collecte 
ook een oplossing voor het verkrijgen van 
voldoende collectanten en collecte-coör-
dinatoren. 
Het Dorpsplatform Aarle-Rixtel denkt 
dat een gezamelijke collecte ook voor 
Aarle-Rixtel een goed idee is. Daarom 
hebben we het initiatief genomen de col-
lecte-coördinatoren van de goede doelen 
die in Aarle-Rixtel collecteren bijeen te 
roepen. Tezamen hebben we bekeken 
of deze nieuwe vorm van collecteren ook 
in Aarle-Rixtel mogelijk is. Het meren-
deel staat positief tegenover het idee. De 
collecte-coördinatoren gaan nu aan hun 
organisatie vragen of deze aan een ge-
zamelijke collecte in Aarle-Rixtel willen 
deelnemen. Woensdag 13 juli zullen we 
tezamen beslissen of  we in Aarle-Rixtel  
overgaan op een gezamelijke collecte.
Valt de beslissing positief uit dan zal het 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel het opzetten 
van de gezamelijke collecte begeleiden. 
De collecte-coördinatoren van de deel-
nemende goede doelen gaan de geza-
melijke collecte feitelijk organiseren en 
uitvoeren.

“Doorweekte deelnemers 
beleven prachtige tocht”

Veel verenigingen in Laarbeek zijn druk in 
de weer met de gezondheidsrace. 
Er worden hierbij activiteiten voor vereni-
gingen en voor de Laarbeekse inwoners 
georganiseerd. Scouting Aarle-Rixtel was 
afgelopen weekend aan de beurt met hun 
activiteit, bedoeld voor de verenigingen 
uit hun ‘gezondheidsrace-poule’.

De Scouting had een fietsspeurtocht ge-
organiseerd door Laarbeek, genaamd de 
‘Laarbike Experience’. Alle deelnemers 
ontvingen, onder het genot van een ge-
zond sapje, een boekwerk met vragen, 
opdrachten en foto’s van locaties die ze 
mochten bezoeken. Nadat ze goed ge-
puzzeld hadden wat hun fietsroute zou 
moeten worden trokken de verschillende 
teams Laarbeek in. 
Helaas gooide de regen wat roet in het 
eten, maar desondanks gingen de teams 
met veel enthousiasme op pad. Met 
succes want de eerste teams kwamen 
na 2,5 uur terug op het eindpunt, volledig 
doorweekt maar wel met een glimlach op 
het gezicht. Bij terugkomst lagen gelukkig 
de droge handdoeken al klaar en was 
er een lekker warm haardvuurtje.  Het 
was dan ook “een prachtige tocht, alleen 
jammer van het weer”.
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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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Kapsalon Astrid
Dames & heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op

www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307

Praktijk voor natuurgeneeskunde
Viola van de Graef

Energetische therapie
Coaching en Counseling

Dorpsstraat 13
5735 EA  Aarle-Rixtel
Tel: 06-19906135

www.praktijkviolavandegraef.nl
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email redactie@gemeenschapsblad.nl
www.gemeenschapsblad.nl

Seniorenwandeling

 A.s donderdag 7 juli is er weer de maan-
delijkse wandeling voor onze senioren. 
Deze keer blijven we in de buurt van Aar-
le-Rixtel en bekijken we ons dorp eens 
van een andere kant.

We vertrekken ’s morgens om half tien 
vanaf de pastorie aan de Heindertweg.

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Voor Woonvoorziening de Bleek zoeken 
wij een kookvrijwilliger, die samen met 
een bewoner 1x in de 2 weken komt 
helpen met koken (eventueel 1x in de 4 
weken). Elke keer kook je dan in principe 
met een andere bewoner. Het zou prettig 
zijn als je dan in de middag samen de 
boodschappen kunt doen met de desbe-
treffende bewoner. 
Voor Dierenpark ‘t Regter Eind zoeken wij 
vrijwilligers die willen helpen met het on-
derhoud van het terrein en de gebouwen, 
het schoonhouden van de weide en 
stallen, het voeren van de dieren en het 
te woord staan van gasten en begeleiden 
van groepen. Werktijden zijn in overleg te 
regelen.
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 vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Maak je sterk 
tegen MS

Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert 
het Nationaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan 
er weer duizenden collectanten met een 
collectebus langs de deur om geld in te 
zamelen voor mensen met Multiple Scle-
rose (MS). Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Zo weten we nog niet waar-
door MS veroorzaakt wordt en hoe we het 
kunnen genezen.
De collecte is een van de belangrijkste 
bronnen van inkomsten voor het Nati-
onaal MS Fonds. We ontvangen geen 
subsidies en zijn volkomen afhankelijk 
van donaties en giften. Door de collecte 
kunnen we ons werk blijven doen en in-
vesteren in innovatieve onderzoeken om 
MS te genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller 
te maken, zijn we op zoek naar nieuwe 
collectanten en coördinatoren. Een 
avondje collecteren kost maar 2 uur van 
je tijd. Hou je van regelen en organiseren 
en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun 
je al aan de slag als collecte-coördinator.
Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel aan. 
Samen maken we ons sterk tegen MS!

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                                               
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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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Elke week op woensdag en donderdag is in de ontmoetingsruimte van de Waterpoort 
ons wijkrestaurant “De Laarbikker” geopend. Het restaurant is geopend vanaf 18.00 
uur. In een prachtige keuken bereiden onze vaste vrijwilligers een heerlijk drie gangen 
menu voor u. En dit alles natuurlijk weer voor een heel aantrekkelijke prijs van € 7.60, 
passend binnen ieders budget. Er kunnen maximaal 20 mensen aan deelnemen. On-
derstaand ziet u het menu voor de maand juli. Indien iemand 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 stichting@vierbinden.nl Op de website, 
www.vierbinden.nl kunt u bovenstaande informatie en het menu voor de maand juli 
ook vinden.
Menu voor de maand juli:
6 juli: 
●Tomatensoep ●Schnitzel met friet en boontjes ●IJs met vers fruit.
7 juli: 
●Uiensoep ●Stoofvlees met aardappelpuree en erwtjes met worteltjes ●Koffie met 
iets lekkers.

13 juli: 
●Kipcocktail ●Varkenshaasje met gebakken aardappeltjes en wokgroenten ●IJs met 
advocaat.
 14 juli: 
●Champignons op toast ●Gehaktbal met sperzieboontjes en gekookt aardappelen 
●IJs met slagroom.
 
20 juli:
●Groentesoep ●Gebakken visje met aardappelpuree en spinazie ●Bananensplit.
21 juli:
●Courgettesoep ●Hamburger met friet en appelmoes ●Vanillevla.

27 juli:
●Gevulde tomaat ●Beenhammetje met gebakken krieltjes en snijbonen ●Chocola-
devla met ijs.
28 juli:
●Chinese tomatensoep ●Mie met gemengde groenten en kip ●IJs met vers fruit.

Alle menu’s worden geserveerd met stokbrood 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.
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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,=
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 
Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar van Griensven, 
Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293

De vakantiemaanden breken aan, maar 
dat wil niet zeggen dat wij zouden gaan 
stoppen met onze wekelijkse fietstochten. 
Deze gaan gewoon door op de dinsdag- en 
donderdagavonden, op woensdagmiddag 
en op zondagmorgen. Op de ADW-site 
staat altijd het actuele programma. Er is 
keuze uit diverse snelheden en op dins-
dagavonden zijn mensen met een e-bike 
ook van harte welkom.
Op 9, 10 en 11 september fietsen wij in 
het kader van ons 45-jarig bestaan de 
ongeveer 500 km. lange IJsselmeertocht. 
Voor de ca. 50 deelnemers en begelei-
ders houden wij op woensdagavond 13 
juli een informatie avond om 20.00 uur in 
de Couwenbergh.
Als wij de uitslagen van de jeugd-wielren-
ners bij de KNWU raadplegen komen wij 
daar regelmatig Aarlese rennertjes  tegen.  
Op zondag 26 juni zagen wij dat Lars v.d. 
Weijer in Breda 6e geworden was. Maud 
Tollens, Marijn van Vlerken en Britt Kerste 
hebben daar schijnbaar niet gereden.

Extra maandagavonden open

LAARBEEK - In aanloop naar de zomer-
vakantie zijn de loketten van burgerzaken 
twee maandagavonden extra geopend. 
Dit is het geval op maandag 4 juli en 
maandag 11 juli. U kunt via www.laar-
beek.nl zelf u afspraak inplannen.

Nieuwe bankrekeningnummers 
gemeente 

Vanaf 1 juli a.s. gebruikt de gemeente 
Laarbeek twee nieuwe bankrekening-
nummers voor het betalingsverkeer. Eén 
algemeen bankrekeningnummer: 
NL91 BNGH 0285 000 721 en een apart 
bankrekeningnummer speciaal voor ge-
meentelijke belastingen: 
NL98 BNGH 0285 169 181.

Wat betekent dit voor u?

Internetbankieren
Heeft u de gemeente Laarbeek als con-
tactpersoon opgeslagen bij uw account 
voor internetbankieren? Dan moet u het 
bijbehorende bankrekeningnummer aan-
passen. 

Automatische incasso’s gemeentelijke 
belastingen
Heeft u eerder een automatische incasso 
afgegeven voor gemeentelijke belas-
tingen? Dan hoeft u niets aan te passen. 
Deze incasso’s lopen gewoon door. 

www.gemeenschapsblad.nl
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Op 10 july is er bij kasteel Croy  te Aar-
le-Rixtel een gezellige middag gepland in 
verband met het duurzaamheids project 
van de gemeente Laarbeek.
Cendra is zeer vereerd dat zij door de ge-
meenschap genomineerd zijn om er aan 
mee te doen wij zullen ons in een kraam 
presenteren en zijn bereid om uit te 
leggen wat wij aan duurzaamheid doen.
Ook is er voor de jeugd voldoende gele-
genheid om zich te vermaken met spellen 
en knutselen
CENDRA

Meidenavond bij Cendra

Aankomende 12 juli is alweer de laatste 
meidenavond van dit seizoen. Wij hebben 
ontzettend genoten van dit seizoen met 
alle meiden. We zijn begonnen met een 
hele leuke make-up avond waarbij heel 
veel meiden waren komen kijken. En nu 
willen wij graag afsluiten met een hele 
leuke BBQ om alle meiden te bedanken 
voor hen inzet. Alle meiden mogen langs-
komen vanaf groep 6 basisschool tot aan 
middelbare school. Wij hebben nu alleen 
een groep met meiden van groep 6 tot 
groep 8 en zouden graag uitbreiden tot 
meiden van de middelbare school.  De 

Brexit, brexit, brexit,
het gesprek van elke dag,
pagina’s vol in de krant,
deskundigen op radio en TV,
hoe het nu werkelijk gaat lopen,
dat is de grote vraag,
daar zit de EU mee in z’n maag,
ook in ons eigen Den Haag.
Over problemen in onze regio,
maakt men zich schijnbaar niet zo druk,
want door de hagelschade,
gingen er duizenden ruiten en pannen 
stuk.
Veel auto’s met deuken
en veel water op de velden en in huizen,
experts hebben maanden nodig,
om alle geleden schade uit te pluizen.
Miljarden steun gaat wel naar ‘t buiten-
land,
waarom niet voor mensen in ons eigen 
vaderland?
 
RD

avond van de meiden van groep 6 tot 8 
is op dinsdag van 19.00 tot 21.00 en is 
1 keer in de 6 weken. De BBQ is op 12 
juli ook van 19.00 tot 21.00 en je kan je 
aanmelden via meidenavondcendra@
outlook.com .
Ook voor meer informatie en vragen kan 
je mailen, of bellen naar 06-21103778.

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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Praktijk voor 
Natuurgeneeskunde 

Viola van de Graef

Even voorstellen, mijn naam is Viola van 
de Graef. Ik ben 36 jaar. Samen met mijn 
gezin, ben ik vorig jaar oktober, in Aar-
le-Rixtel komen wonen, met de bedoeling 
om mijn eigen praktijk in natuurgenees-
kunde te gaan starten. De ruimte naast 
onze woonhuis, wat ook wel bekend staat 
als ‘het oude postkantoor’ is daar ideaal 
voor. 
Nu is het zover, de praktijk voor natuur-
geneeskunde opent haar deuren.  Ik mag 
mijn passie gaan uitvoeren in dat wat 
ik het allerliefste doe, namelijk mensen 
helpen met natuurgeneeskundige the-
rapie. 
Vorig jaar ben ik afgestudeerd als na-
tuurgeneeskundige therapeut. Hiervoor 
heb ik de 4-jarige opleiding paranormale 
(betekent naast het normale) therapie of-
tewel energetische therapie gedaan, aan 
de Academie voor Natuurgeneeskunde 
Zuid-Nederland de ANZN. In september 
vorig jaar, heb ik ook nog mijn diploma’s 
medische basiskennis en psychosociale 
basiskennis behaald. 
Om kwaliteit en professionaliteit te waar-
borgen, ben ik aangesloten bij de be-
roepsvereniging ‘Het Verbond van Na-

tuurgeneeskundig Therapeuten’. Als 
erkend therapeut zijn er bij veel ziekte-
kostenverzekeraars mogelijkheden, om 
mijn behandelingen vergoed te krijgen 
vanuit het aanvullende pakket (zonder 
het eigen risico aan te spreken). 
In mijn praktijk kunt u terecht voor na-
tuurgeneeskundige therapie oftewel spe-
cifieker gezegd energetische therapie. 
Energetische therapie, welke geschikt is 
voor zowel volwassenen als kinderen, is 
een natuurgeneeskundige behandeling 
bestaande uit magnetiseren. En werkt als 
volgt: mijn handen geven de liefdevolle, 
universele levensenergie door, daar op 
de plek waar het nodig is, of waar een 
blokkade van energie zit of juist een tekort 
aan energie. Deze blokkades of een te-
kort in deze energie kan ik waarnemen en 
duiden. Het teveel of tekort aan energie, 
in het lichaam of in uw persoonlijke ener-
gieveld, uw aura, welke eventueel een 
disbalans of een verstoring (blokkade) 
veroorzaakt wordt zo toegevoegd of afge-
voerd. Dit zodat in het lichaam het zelfge-
nezend vermogen wordt geactiveerd. Dat 
gaat vaak gepaard met een bewustwor-
ding en inzicht in bepaalde klachten, of in-
zicht in de aard of oorzaak van klachten. 
Naast de behandeling, geef ik daarom 
begeleiding (coaching en counseling) 
om tot die persoonlijke bewustwording te 
komen. Dit alles met een holistische visie, 
dat wil zeggen dat de mens als geheel 
wordt gezien en niet als een mens met 
een afzonderlijk klacht.  Klachten geven 
holistisch gezien, (on)bewust duidelijke 
boodschappen. Deze boodschappen 
gaan we samen vertalen. 
Meer informatie vindt u op de website 
www.praktijkviolavandegraef.nl of bel 
naar de praktijk 06-19906135
Elke woensdagmiddag van 14:00 uur 
- 15:00 uur heeft de praktijk een inloop-
spreekuur. Geheel vrijblijvend kunt u dan 
binnenlopen voor informatie, zonder af-
spraak.
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

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

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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10 juli Duurzaamheidsmarkt op 
Landgoed Croy; 

u komt toch ook!

In het kader van het duurzaamheidspro-
gramma organiseert de gemeente Laar-
beek, samen met tal van andere partijen 
haar eerste duurzaamheidsmarkt.
De markt
Op de duurzaamheidsmarkt is heel veel 
te beleven. Ons credo is ‘Proeven, kijken, 
kopen, doen!’, het aanbod op de markt 
sluit daar mooi bij aan. Diverse vereni-
gingen en bedrijven laten zien wat er 
zoal aan duurzame initiatieven bestaat. 
Van geitenkaas tot elektrische auto’s, van 
duurzaam wonen tot een vliegerbouwer 
en van nieuwe tasjes uit oude kleren tot 
speelrobots. Een breed scala aan deel-
nemers maakt deze markt zeker het be-
zoeken waard. 
Behalve het gedeelte met marktkramen 
hebben we bovendien ook een ZEN-plein 
met diverse deelnemers die zich bezig-
houden met gezondheid, gezonde voe-
ding en gezond leven. Daarnaast hebben 
we een kidscorner waar we op de speel-
weide een aantal tenten hebben ingericht 
met activiteiten voor kinderen van 4 tot 14 
jaar. Ook in een biologisch sapje of wijntje 
en een lokaal biertje wordt voorzien. En 
daar horen natuurlijk ook heerlijke biolo-
gische hapjes bij op ons terras

Programma
11.00u Duurzaamheidsmarkt geopend
Doorlopend Leuke films over duur-
zame initiatieven in Laarbeek
Doorlopend Huifkartochten
12.00u Knutsel workshop bij Juuds
13.00–17.00u Live muziek van Gipsy 
Mood
14.00u Wandelingen over Landgoed 
Croy met gids
14.00u Knutsel workshop bij Juuds

15.00u Prijsuitreiking ‘Beste titel voor het 
duurzaamheidsprogramma’
15.30u Wandelingen over Landgoed 
Croy met gids
16.00u Knutsel workshop bij Juuds
16.30u Verloting overnachting Bed & 
Breakfast Croy

En er is dus nog veel meer dan dit. Dus 
mensen: komt dat zien!



28

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



29

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Certificering
 (voor-)leescoördinatoren 

De gemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel 
en Boekel zijn sinds gisteravond een 
groot aantal leescoördinatoren en voor-
leescoördinatoren rijker.
In de Bibliotheek Gemert vonden de cer-
tificaatuitreikingen plaats van zowel de 
voorleescursus Boekstart in de Kinderop-
vang als de cursus Open Boek. 
Afgelopen periode volgden pedagogisch 
medewerkers van verschillende peuter-
speelzalen en kinderdagverblijven de 
voorleescursus. Leerkrachten van een 
aantal basisscholen werden getraind 
als leescoördinator door middel van de 
cursus Open Boek. De 
(voor-)leescoördinatoren zijn de contact-
personen binnen hun organisatie op het 
gebied van leesbevordering en hebben 
leesplezier hoog in het vaandel staan.

Na de certificaatuitreiking verzorgde 
auteur Erik van Os een inspirerende 
workshop. Erik van Os heeft tientallen 
boeken geschreven, waaruit hij vol en-
thousiasme voorlas. Met behulp van zijn 
gitaar, mondharmonica en ukelele gaf hij 
de avond een feestelijk tintje.

Huiskamerbijeenkomsten voor 
ondernemers buitengebied

Ondernemend Laarbeek en de gemeente 
organiseren drie avonden voor onderne-
mers in het buitengebied. Tijdens deze 
avonden horen wij graag van de on-
dernemers zelf waar zij uitdagingen en 
kansen zien voor de (nabije) toekomst. 
Wat hebben zij nodig en hoe pakken we 
dat aan? Neem bijvoorbeeld leegstand; 
deze verandering biedt ook kansen voor 
vernieuwende ontwikkelingen. Op basis 
van de inbreng van deze ondernemers 
werkt de gemeente een visie uit voor het 
buitengebied. 
Data en locaties
De avonden zijn laagdrempelig opgezet 
en vinden plaats bij drie ondernemers in 
het buitengebied. Laarbeek is daarvoor 
in drie gebieden ingedeeld, zie onder-
staande kaart. De huiskamerbijeenkom-
sten zijn op de volgende data en locaties:
Gebied 1: woensdag 6 juli om 20.00 uur 
bij ‘Tuinbouwbedrijf Kouwenberg’, Ge-
mertseweg 26 in Beek en Donk.
Gebied 2: maandag 11 juli om 20.00 uur 
bij ‘Kasteel Croy’, Croylaan 14 in Aar-
le-Rixtel.
Gebied 3: dinsdag 5 juli om 20.00 uur bij 
‘Jos Huijbers’, Donkersvoortsestraat 11 in 
Beek en Donk.
Vooraf aanmelden
Alle ondernemers die in het buitengebied 
gevestigd zijn, zijn welkom. Onze gast-
adressen stellen het op prijs om te weten 
hoeveel personen er komen. U kunt zich 
daarom aanmelden via gerda.hendriks@
laarbeek.nl. Kunt u niet op de avond 
waarop u bent ingedeeld? Kom dan ge-
rust tijdens een andere avond.
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1 juli Heemkundekring
De Aarle-Rixtelse heemkundekring 
“Barthold van Heessel” organiseert in 
samenwerking met de Beek en Donkse 
heemkundekring zondag 10 juli een ex-
cursie, waarbij een bezoek wordt gebracht 
aan kasteel “De Haar” in Haarzuilen. Op 
het programma staat verder een bezoek 
aan het Nederlands Spoorwegmuseum te 
Utrecht. De terugtocht gaat via Oirschot, 
waar de heemkundekring “De Heerlijk-
heid Oirschot” de Aarle-Rixtelse en Beek 
en Donkse  kringleden zal ontvangen. 
Aan deze excursie kan ook door niet 
leden worden deelgenomen. Zij dienen 
zich vóór woensdagavond aan te melden 
bij K. van Griensven of Th. Sprengers.

1 juli Diploma uitreiking ”Mariën-
gaarde”
Aan de rooms katholieke huishoud-
school “Mariëngaarde” te Aarle-Rixtel 
werden door het bestuur van de school 
de diploma’s uitgereikt van de primaire 
opleiding. In aanwezigheid van alle do-
centen en de ouders van de geslaagde 
leerlingen. De geslaagden uit Aarle-Rixtel 
zijn: Rikie Beekmans, Annie Biemans, 
Betsie van Bommel, Nellie Brouwers, 
Wilma van Doren, Annie van Falier, Ans 
van Griensven, Ria Hanegraaf, Anny Ja-
cobs, Anja van de Kerkhof, Wiesje Mul-
ders, Maria Pennings, Gerda Raymakers 
en Ans van Seggelen.

8 juli Afscheid onderwijzeres mejuf-
frouw H. van Leuken
Voor mejuffrouw H. van Leuken te Aar-
le-Rixtel betekent vandaag, vrijdag 8 juli, 
niet alleen het einde van het schooljaar, 
maar ook een afscheid voorgoed als 
onderwijzeres van de St. Jozefschool, 

jongensschool. Na zevenenveertig (47) 
jaren ononderbroken trouwe dienst, is 
voor haar het einde gekomen als leer-
kracht en staat zij aan het begin van haar 
welverdiende pensioen, dat hopelijk vele 
jaren zal mogen duren. Juffrouw van 
Leuken, zoals geheel Aarle-Rixtel haar 
kent, begon haar taak als achttien jarige 
onderwijzeres in 1919 te Helmond aan 
de Mariaschool, waar zij een zieke leer-
kracht moest vervangen. Daar was haar 
kennis van lesgeven al zodanig, dat ze te 
Helmond kon blijven en zij denkt nu nog 
dankbaar terug aan de tijd doorgebracht 
bij zuster Stanislaus. Na drie jaar, in 1922, 
ging juffrouw van Leuken over naar de St. 
Jozef jongensschool te Aarle-Rixtel, waar 
zij in de klas kwam van de overleden juf-
frouw Derksen. Reeds drieënveertig jaar 
gaf de jubilaris van vandaag haar beste 
krachten in het belang van de jeugd. Op 
haar schouders rustte de aller moeilijkste 
taak, want steeds heeft zij de eerste klas 
gehad. Ooit zaten er in de klas 60, ooit 
maar 30 of iets meer kinderen. Gemid-
deld, aldus juffrouw van Leuken, heb ik in 
deze 43 jaren, 35 kinderen per jaar in de 
klas gehad. Hetgeen neerkomt op, alleen 
in Aarle-Rixtel, al ruim 1500 kinderen. Het 
afscheid van vandaag wordt aldus ge-
vierd: om kwart over 9 is er een H. Mis, 
daarna in de Zanzibar een koffietafel voor 
genodigden. Tijdens deze koffietafel vindt 
het officiële afscheid plaats, in aanwezig-
heid van het Kerkbestuur, pastoor F. van 
den Berk, de inspecteur van het lager on-
derwijs, de heer Hermans uit Helmond, 
de gemeentesecretaris, de heer van Zut-
phen en de collegae van school. De jeugd 
neemt afscheid van “hun” juffrouw heden-
middag om twee uur in de grote ontspan-
ningszaal van het patronaat. Elke klas zal 
dan een klein toneelstukje opvoeren. De 
heer Brok, het hoofd der school, zal dan 
het cadeau van de schoolkinderen aan-
bieden.
HELMONDS DAGBLAD juli 1966
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