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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

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

Week van zondag 24 juli t/m vrijdag 29 juli
Zondag 24 juli – 17de Zondag door het jaar
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor OLVP
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven (verj.)
Thijf van Ganzenwinkel			
(par.)
Cor Verschuuren
Anneke van Seggelen-Hurkmans		
(par.)
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 27 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 31 juli t/m vrijdag 5 augustus
Zondag 31 juli – 18de Zondag door het jaar
Voorganger Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Jan van den Bogaard			
(sterfd.)
Cor Verschuuren				(par.)
Ben Loomans
Overleden ouders de Jong – van Leuken
Overleden familie Verbakel – van de Zanden
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 3 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 7 augustus t/m vrijdag 12 augustus

		
Zondag 7 augustus – 19de Zondag door het jaar
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering met samenzang
Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Jan van der Sanden				
(trouwdag)
Twan en Annelies van Oort 			
(verj. Twan)
Overleden ouders Timmers-Bunthof
Bijzondere intentie
Voor vervolgde christenen in alle landen van Centraal Azië
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 10 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
6

Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Week van zondag 14 augustus t/m vrijdag 19 augustus
Zondag 14 augustus – 20de Zondag door het jaar
Voorganger Pastoor Verbraeken en diaken Beks
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Toon Engels			(par.)
Tot welzijn van de parochie
Maandag 15 augustus – Hoogfeest: Maria ten hemel opneming
Voorganger Pastoor Verbraeken
19.00 uur Kerk – Eucharistieviering met samenzang voor alle parochianen van de
Zalige Eustachius van Lieshout parochie
Woensdag 17 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 21 augustus t/m zaterdag 27 augustus
Zondag 21 augustus – 21de Zondag door het jaar
Voorganger Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering met samenzang
Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
Overleden ouders Vlamings –Klomp		
(sterfdag)
Frans Vogels
Harrie van Boxmeer
Jan Pijnenburg				(par.)
Overleden ouders van den Elsen – van Berlo
Tot welzijn van de parochie
Maandag 22 agustus - Kermis
Voorganger Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Gilde St. Margaretha
Overleden begunstigers van Gilde St. Margaretha
Dinsdag 23 augustus - Kermis
Voorganger pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Voor de overleden Gildebroeders en zusters van het
Onze Lieve Vrouwe Gilde
Woensdag 24 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Zaterdag 27 augustus
Voorganger: Pastor Wouter Koopmans
12.30 uur Kapel - Huwelijk
Luuc van Bokhoven en Marlou Weijers
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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
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Week van zondag 28 augustus t/m vrijdag 2 september
Zondag 28 augustus – 22ste Zondag door het jaar
Voorganger pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering voor heel Laarbeek : Herdenkingsviering van
Pater Eustachius – m.m.v. de Cantorij en het gilde Sint Margaretha en het Onze 		
Lieve Vrouwe Gilde:
Tonia van Dijk				(fund.)
Bert van Boxmeer				(Hakendover)
Martien Verbeeten				(verj.)
Harrie van Boxmeer				(j.get.)
Christ en Antoine van Bommel
Anneke van Seggelen-Hurkmans		
(par.)
Ben Sibon					(verj.)
Overleden ouders Schrama - Jacobs
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 31 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 4 september t/m zaterdag 10 september
Zondag 4 september – 23e Zondag door het jaar
Voorganger Pastoor Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering met samenzang
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Wim van Dommelen				(sterfdag)
Hanneke van Berlo				
Harry Klomp					(par.)
Leen van Oort – Huibers en
Twan en Annelies van Oort			
(verj.)
Voor vervolgde christenen in Maleisië en Indonesië			
Woensdag 7 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Zaterdag 10 september
12.00 – 16.00 uur Kerk – Nationale Orgeldag
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.
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De uitvaart in vertrouwde handen
0492 31 95 33
0493 32 00 27
Beek en Donk
Helmond
Deurne

-

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

www.autoschadeverbakel.nl
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ATTENTIE

Gedurende de periode van dinsdag 26 juli t/m vrijdag 12 augustus zal de administratie in Aarle-Rixtel gesloten zijn. Mocht u toch nog een misintentie voor de vakantieperiode willen opgeven, dan kunt u dit doen tot 22 juli op de pastorie of bellen naar
het parochiecentrum in Beek en Donk.
Vanaf dinsdag 16 augustus kunt u zoals gewoonlijk weer terecht op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend met al uw vragen. Voor dringende gevallen zoals uitvaart
of ziekenzalving of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken kunt u bellen
naar 0492-461216.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.
Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn ná de zomervakantie 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

Informatieavonden over Communie & Vormsel in 2017
Het duurt nog even, maar wij willen u alvast op deze twee informatieavonden attenderen:
Maandag 12 september om 19.30 uur is er een informatieavond over het Vormsel
voor alle kernen in Laarbeek. De avond vindt plaats in de Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk te Aarle-Rixtel.
Deze avond is voor alle ouders van de kinderen uit Laarbeek die nu in groep 7 en 8
zitten; dus komend schooljaar in groep 8 en de eerste klas van de middelbare school.
Ouders en kinderen worden deze avond gezamenlijk geïnformeerd over wat het doen
van het Vormsel inhoudt.
Woensdag 14 september om 20.00 uur informatieavond eerste Heilige Communie
voor alle kernen in Laarbeek. De avond vindt plaats in de kerk van Onze Lieve Vrouw
van Lourdes te Mariahout.
Deze avond is voor alle ouders van de kinderen uit Laarbeek die nu in groep 3 zitten;
dus komend schooljaar in groep 4. Ouders worden geïnformeerd over wat het doen
van de eerste Heilige Communie inhoudt.
In de eerste week na de schoolvakantie zal er meer informatie over de eerste Communie volgen. Mogelijk is het voor u prettig om nu al deze data te weten en te noteren.
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•Woningstoffering
•Interieurbouw
•Machinale houtbewerking
Dat is thuiskomen!

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

WWW.VANROIJ.COM

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
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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

Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste Parochianen die niet meer mobiel zijn.
We kunnen als u dat wenst, elke veertien dagen na de H. Mis de H. Communie bij u
thuis te brengen. Vanaf 10.30 uur kunt u ons dan bij u thuis verwachten.
U kunt zich telefonisch aanmelden op tel. Nr. 381215 of via een briefje in de brievenbus van de pastorie aan de Heindertweg 1.
Het kan ook via de mail olvpres1@onsmail.nl of bellen naar Tosca Ruiters tel. 382531.
Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze dienst te bewijzen.
Samen vormen we de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Communiegroep.

Dankbetuiging
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die betrokken is
geweest bij het afscheid en de crematie van

			Marion van Veggel-Elbers
De vele lieve reacties, kaartjes en persoonlijke condoleances en uw aanwezigheid heeft mij veel steun en kracht gegeven bij het verwerken van het
overlijden van mijn lieve dochter.
						Tonnie Elbers- de Fost
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Kapsalon Astrid
Dames

& heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op
www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307
14
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worden, behalve in de ‘hoofdgroenstructuur’ (volgens het groenbeleidsplan) of op
plekken waar het gevaar oplevert voor de
verkeersveiligheid. Vraag het even na via
Buurtidee in Aarle-Rixtel? buurtidee@laarbeek.nl.
U kunt ook het Dorpsplatform benaderen
Hebt u ook wel eens gedacht dat het op info@dorpsplatform.nl
groen in uw straat er best aardig uitziet,
maar dat het veel mooier zou worden als
u het zelf zou doen? Praat er eens over
met uw buren en de rest van de straat.
Want gemeente Laarbeek geeft iedereen
Bedankt inwoners!
de mogelijkheid voor een ‘buurtidee’; bewoners kunnen gezamenlijk de openbare
Het is enige tijd geleden dat er een huis
ruimte in hun eigen buurt vormgeven.
aan huis collecte is geweest, voor het
project in Ghana. Dat was in Maart van
Wat houdt het in?
Hebt u samen met straat- of buurtbewo- dit jaar, wij willen iedereen bedanken voor
ners ideeën voor het openbare groen hun inzet tijdens de collecte dagen. De
en bent u bereid zelf de handen uit de hulp van de communicanten en de ouders
mouwen te steken om dit mogelijk te die zeer goed hun inzet hebben getoond.
maken? Neem dan contact op via buur- We danken ook de inwoners voor hun fitidee@laarbeek.nl of bel naar 0492 469 nanciele gift, deze komt ten goed voor de
700. De gemeente kan advies geven bewoners in Ghana.
om het idee tot een gezamenlijk plan te De opbrengst in Aarle-Rixtel: €3600,-- dit
maken, praktische hulp bieden en een bedrag wordt nog aangevuld door de lantegenprestatie leveren. Daar staat tegen- delijke vastenactie, wat het totale bedrag
over dat de straat of de buurt zelf voor wordt horen jullie over enige tijd.
draagvlak zorgt bij andere bewoners en Het project was:
ook klachten onderling oplost. Daarna Het betreft het bouwen van een toiletgekunt u met uw buurtbewoners geza- bouw in een van de kleine dorpen in het
menlijk aan de gang met de aanleg en noorden van Ghana. Plaats Jeruzalem in
of het onderhoud van de groenstrook of gebied van Duayaw-Nkwanta.
het pleintje. Een mooi voorbeeld in Aar- Een beter sanitaire geeft schoner water
le-Rixtel is het Terlingenplein: daar zorgen en daardoor minder kans op besmetting.
de bewoners al jaren voor ‘hun’ openbare Dat het een beter gezonde leef omgeving
wordt voor de bevolking.
groen.
De bevolking helpt mee met het bouwen
van deze voorziening, toiletgebouw, zodat
Ja, graag!
Voor de duidelijkheid: de gemeente blijft de onkosten gering blijven.
gewoon zorgen voor het openbaar groen
in uw buurt. Gras, struiken, bomen, wegen Dank voor U steun en tot een ander moen parkeerplaatsen worden onderhouden ment.
zoals u dat van ons gewend bent. Alleen
als u iets anders, mooiers, beters wilt en u Namens M.O.V. Aarle-Rixtel.
gaat daar zelf mee aan de slag, dan zegt Secretariaat: Elly Wijnen.
de gemeente: ja, graag!
Een buurtidee kan bijna overal toegepast
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Bericht van:
De Meikever
Ik was de laatste weken even over de
grens zodat U tevergeefs naar de meikever heeft gezocht. Misschien hebt U
nog een echt exemplaar ontmoet want er
vliegt weer van alles rond, behalve vlinders want die hebben de waterslag in
juni niet allemaal overleefd. Mijn vlinderstruiken bloeien als nooit tevoren maar ik
zit al dagenlang tevergeefs te kijken naar
mijn vlindervrienden. Een paar koolwitjes
en een citroenvlinder, dat was alles. Dan
maar wachten op de latere generaties. Ik
heb geen waterschade opgelopen, het
scheelde niet veel, maar de watermaand
juni mogen ze van mij subiet afschaffen.
Ik maak er verder geen geintjes over want
ik wil de weergoden niet uitdagen of ongunstig stemmen. We hebben toch geluk
gehad want met iets meer zuidenwind
hadden we de trein in Helmond weer gehoord, maar pas na de verschrikkelijke
hagelbui die over Zuid-Oost-Brabant
raasde. En dan waren we nu massaal
op zoek naar dakpannen, auto-uitdeukers en nieuwe planten voor de bloembakken in de straat. Kun je meer trubbel
hebben in de zomer. Ja, bijvoorbeeld een
muggenplaag, want die jongens hebben
zich niet ingehouden met vermenigvuldigen. Waarschijnlijk aangemoedigd door
de fantastische waterplassen waarin ze
hun eitjes kwijtkunnen en de larven zich
voorspoedig kunnen ontwikkelen. Hele
muggenlegers zitten in de vooravond
klaar voor de aanval. Ik voorspel een run
op de klamboes als dit zo doorgaat. Ik
vraag me wel af of die hier in de buurt te
koop zijn. En mugge op de slaapkamer,
die grap kent U al. Is ook niet leuk meer.
Vluchten naar de muggenvrije zones op
de wereld zie ik helemaal niet zitten want
die zijn er volgens mij alleen in de buurt
van de polen, zoveel graden onder nul. Ik
heb vorig beloofd dat ik er niets meer over
16
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zou zeggen. Maar zij zijn begonnen over
de brug. Onze bestuurders zijn druk bezig
met de haperende verkeersstromen in
onze dorpen en ze hebben voorstellen gedaan om de zogenaamde Ruit-gelden te
besteden en daardoor knelpunten in het
verkeer op te lossen en de doorstroming
soepel te laten verlopen. Mooie woorden,
dikke rapporten, veel beloften maar komt
er nog niets concreets uit de bus. Het tegendeel lijkt eerder te gebeuren, de brug
van Aarle mag weer open. Lees goed:
Mag weer open, dus minder doorstroming, logisch toch. Nee, haastte men zich
te zeggen: Alleen voor Sinterklaas en een
pannenkoekenboot. Ik weet wel beter. Op
elke boot kunnen ze in principe pannenkoeken bakken en de toeristen zijn daar
heel goed in. Dus, omhoog met die brug
want we moeten nog meel halen in Helmond. Ze kunnen echt nog wel een paar
andere smoesjes verzinnen. Hebben we
nog foto’s van de verkeerschaos jaren
geleden, elke keer als de brug weer even
open had gestaan. Geen tunnel bij de
Beekse Brug stond er begin juni met grote
letters in de krant. Daar ontbrak nog een
stukje, daar had moeten staan: komma,
maar wel bij de Aarlese Brug. En het kan
voor minder dan 70 miljoen, dat weet ik
bijna zeker. Dan maar geen gekleurde led
lampjes in de tunnel. Ik heb dezer dagen
staan genieten bij de graanvelden op
Strijp. Een plaatje uit vroeger jaren, manshoog koren, blauwe korenbloemen, zoals
het hoort. Natuurlijk mooie klaprozen en
leuke margrietjes. Inlijsten en boven de
t.v. hangen. Opvallend vond ik de weelderige groepen kaasjeskruid langs het
korenveld, ook veel water gehad denk ik.
En het wemelt van de putters in de buurt,
echt opvallend volgens de deskundigen,
waaronder Henk van Beek. Die wilde mij
nog uit de tent lokken door te zeggen dat
hij er een paar in zijn fietstas had toen
hij met zijn schepnet van Croij af kwam.
Daar trappen wij niet in. Of zou hij toch…
iets anders dan poelenprut gevangen
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hebben. Nog nooit een steenuiltje gezien.
Ze zitten elke dag, soms met z’n vieren,
op de paaltjes van Wouter aan de Kasteelweg. Ook gewoon overdag, wel goed
kijken want ze zijn maar 15 tot 20 centimeter groot. En de reegeit is uit de bosjes
gekomen, achter bij de boomgaarden van
Broos en ze heeft twee kalveren bij zich.
De jonge bok is al uitgebreid door Marcel
op de foto gezet, die heb ik al gezien.
De natuur in Aarle is de moeite waard.
Ik wens U een zalig zomerse zonnige
vakantie toe. Breng wat zonvitamientjes
mee terug .
De meikever.

Seniorenmiddag in theater met
Wim Daniels, Bert Kuijpers en
LOF in het Openluchttheater
Mariahout !!
Op woensdag 3 augustus vanaf 13.30
uur zal er in het Openluchttheater van
Mariahout een speciale “seniorenmiddag”
plaatsvinden. Deze middag met de titel
“Ten Blakke” zal geopend worden door de
Grottendorfer blaaskapel uit Mariahout
en daarna zullen Neeltje van Dooren en
Henrie Bouwmans gasten ontvangen uit
Laarbeek. Op het podium van het theater
staat een grote “Brabantse” tafel waar
Wim Daniels en Bert Kuijpers als (oud)
Aarle-Rixtelnaren te gast zijn. Het beloofd
een gezellig gesprek met veel humor en
dialect te worden. De gesprekken die gevoerd worden, zullen worden afgewisseld
met optredens van de groep van Neeltje
van Dooren ( LOF).
Deze middag wordt georganiseerd door
de KBO’s van Laarbeek en er wordt een
entree gevraagd van € 5,00 per persoon.
Kaartjes kunnen gereserveerd worden via
de website www.openluchttheater-mariahout.nl of zijn te koop aan de kassa van
het theater.
Bij slecht weer vindt de middag in het
Buurthuis plaats.
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Groei en Bloei
Houd U van tuinieren en wilt U met de
bloemen iets moois creëren kom dan
naar onze bloemschikcursus.
Wij starten met een nieuwe groep beginners in het najaar met 5 lessen op 14
september, 28 september, 12 oktober, 9
november en 14 december 2015.
Kosten: €30,- voor leden van Groei&Bloei en €45,- voor niet leden.
Tijdstip: van 20.00 u tot 22.00 uur .
Locatie
:
Buurthuis
de
Fonkel
Prins Karelstraat 123 - 5701VL - Helmond
De docente van deze beginnersgroep is
Harma de Bie.
U kunt zich voor de cursus aanmelden bij:
annelieskesselsdriessen@hotmail.com
Of bel naar 0492-514548

Beperkte openstelling
gemeentehuis
LAARBEEK – Op de woensdagen 10, 17,
24 en 31 augustus vervalt de middag- en
avondopenstelling van het gemeentehuis
Laarbeek. Verder is het gemeentehuis
regulier geopend, u kunt van terecht van
09.00 tot 12.30 uur.

Subsidie
kunst- of cultuuronderwijs?
Heeft u een kind, jonger dan 18 jaar, dat
een dans-, zang-, muziek-, toneel- of een
andere opleiding in kunst- of cultuur volgt
en woont u in Laarbeek? Dan kunt u een
subsidie ontvangen. Als u die voor 1 augustus aanvraagt, dan heeft u voor de
start van het cursusjaar duidelijkheid. Alle
informatie staat op de website van de gemeente onder Subsidie kunst en cultuur.
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Klusservice Laarbeek
ONDERHOUD - VERBOUWINGEN - RENOVATIE - SCHILDERWERK
Gespecialiseerd in:
Zolderverbouwing / Veluxdakramen / Insektenhorren en plissè deuren
Ook voor overkappingen, tuinhuisjes of terras,
ben je bij Klusservice Laarbeek op het juiste adres.
Laat dat zonnetje maar komen!

Klusservice Laarbeek
Arie Verbakel | Lijsterstraat 24 | Aarle-Rixtel | Tel. 06-57 58 77 90
arie@klusservicelaarbeek.nl | www.klusservicelaarbeek.nl
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Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324
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Ziet u ze ook al vliegen?
de beestjes van het Pokémon-Go spel
of denkt u de rage waait wel over,
laat maar doen ik zie het wel.
Om die virtuele monsters te zien,
moet je schijnbaar naar buiten,
ik kijk zelf liever naar de vogeltjes,
als die lekker zitten te fluiten.
Bijna iedereen zie je fietsen of lopen,
met een mobieltje in de hand,
het is niet te hopen,
dat dat nu erger wordt,
als ze die beesten moeten vangen.
Dan staat er wellicht in de krant,
het eerste Pokémon slachtoffer is gevallen,
tijdens de jacht,
ging ie tegen een auto aan knallen.
Mocht u toch nog op vakantie gaan,
Kringwedstrijd Beek en Donk dan wens ik u veel jolijt,
met of zonder mobieltje in de hand,
op 10 juli werd op schietterrein ‘t Wipke ver weg of in ons eigen Nederland.
een kringwedstrijd gehouden, georganiseerd door het sint Anthonius Gilde.
Rini
Op deze mooie zomerdag was het goed
vertoeven op het gildeterrein.
De Laarbeekse schutters hebben zich Klokje
weer strijdbaar getoond wat in de uitslag Taxatierapport:
terug te zien is.
U wilt een taxatierapport van uw woning
Op het onderdeel kampioen werd Gerard en daar echt niet te veel voor betalen? Bel
vd Linden 1e en Mario van den Elsen 2e. Gerard Roefs Taxaties tel: 383566, ook
Op het onderdeel personeel ging de 2e buiten kantoortijden.
prijs naar Henk van der Velden, de 3e
prijs naar Mario vd Elsen, de 5e prijs naar
Jo Verhoeven, en de 6e prijs ging naar
Ruud Mijnsbergen.
De 3e prijs vrije hand ging naar Annie RoInleveren kopij
vers, en de 4e prijs naar Mario vd Elsen.
Het viertal werd gewonnen door het Sint
Tot uiterlijk dinsdagavond
Leonardus gilde uit Beek en Donk met
voor hetverschijnen van
schutters Jan Rovers, Annie Rovers,
het
volgende nummer op
Mario vd Elsen en Geertjan van Rixtel.
Bij de bejaarden werd Gerard vd Linden
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.
1e en Annie Rovers 2e.
Dan rest ons nog de puistprijzen , en redactie@gemeenschapsblad.nl
deze zijn in laarbeek gewonnen door verschijningsdata zie pagina 3
Twan Steegs (1e)
of onze website
Gerard Maas (2e) en Joshy Gevers (5e
en 6e).
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Langste broodje gezond
Beste leden
van Aarlese vereniging,
Zoals jullie misschien al vernomen
hebben gaan we proberen om het langste
broodje gezond te maken. Op zondag 21
augustus 2016 willen wij, leden van het
gezondheidsteam KBO Aarle-Rixtel en
de Ondernemersvereniging Aarle Onderneemt, het langste “Broodje gezond”
gaan maken. Ook jullie hulp zouden we
daarbij kunnen gebruiken om ons dorp,
jullie vereniging en mede de kermis weer
eens in het zonnetje te zetten.
Wat is de bedoeling: Op zondag 21 augustus gaan we rond de klok van 11.30
uur beginnen om het wereldrecord
langste broodje te maken midden in de
dorpsstraat van de kermis tot de kiosk.
Daar komen kramen te staan waarop het
langste broodje gelegd gaat worden. De
afstand is rond de 130 meter maar dat
kan meer worden. Aansluitend zijn er
vanaf 14:00 uur sportieve activiteiten op
de kiosk dit duurt tot 16:00 uur.
Wat vragen wij van jullie: We hebben het
langste broodje de ingrediënten worden
betaald door de ondernemers vereniging
Aarle Onderneemt maar en nu komt het
de opbrengsten gaan naar jullie!!! Het
broodje kost €20,00 euro de meter of
€2,00 voor 10 cm. Nou is het aan jullie
om zoveel mogelijk broodjes te verkopen
onder jullie leden, op zondag mee te
komen beleggen en smeren en vervolgens ook zelf je gesmeerde broodjes te
verkopen/af te leveren. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om je vereniging
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te promoten. Tijdens het smeren en de
verkoop van het broodje zal er vanuit de
organisatie voor iedereen gratis koffie/
thee en jus d’orange zijn.
Voor meer info en het bespreken van het
aantal meter brood voor jou vereniging
mail met:
Jantine de Jongh mail info@couwenbergh.info
Peter Groenendaal –
mail pgroenendaal@upcmail.nl
Laten we samen gaan voor het langste
broodje!!!!
Laat voor 20 juli a.s. weten of je wilt deelnemen en hoeveel meter jullie als vereniging gaan smeren en verkopen. Stuur
een mail naar: info@couwenbergh.info of
pgroenendaal@upcmail.nl
We nemen dan contact met je op.
Met vriendelijke groet,
Peter Groenendaal, Maria Hagelaar,
Frans van den Heuvel, Marscha Verstappen, Sabine Kuijpers en Jantine de
Jongh

Kosten van de advertenties
Inlichtingen

voor adverteren in het
Gemeenschapsblad
Maria Hagelaar van Griensven,
Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293
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
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Iets te vieren ????
In onze zaal kunt u terecht voor een gezellig feestje.
Verjaardag, doopfeest, trouwerij, receptie of personeelsuitje.
Je kunt bij ons ook de zaal huren en zelf je feestje regelen.
Vraag naar de vele mogelijkheden of neem een kijkje op onze
website www.bijvandijk.nl

Café zaal Bij van Dijk.
Dorpsstraat 18
0613539120 of 0654778007

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

Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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www.twanvanhout.nl
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Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande
of andere vrijwilligersvacatures kunt u
contact opnemen met Suzan de Koning
Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarvrijwilligers beek via 0492-328 807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De vacaVoor Dierenpark ‘t Regter Eind in Beek en tures zijn ook te bekijken op de website:
www.laarbeekvoorelkaar.nl.
Donk zoeken wij vrijwilligers voor het
onderhoud van het terrein en gebouwen,
het schoonhouden van de weide en stallen,
het voeren van de dieren en het te woord
staan van gasten en begeleiden van
groepen
Wij zoeken enthousiaste, sociale, flexibele en betrouwbare mensen vanaf 16
jaar.
1 en liefst 2 ochtenden per week van 8.30
tot 12.00 uur.
Af en toe invallen op de zondagmorgen,
en inzetbaar op enkele namiddagen.
Voor een 67 jarige vrouwelijke bewoner van de Bleek in Beek en Donk
zoeken wij een computervrijwilliger
om 1x in de week bij haar te komen.
Iemand die met haar bekijkt waar de
vragen liggen betreffende de computer
Zomerconcert door harmonie
en eventueel op afstand mee kan kijken
De Goede Hoop
op de computer waar knelpunten in het
gebruik liggen. De vraag ligt vooral bij het
gebruik van internet, bijv. mails bekijken, Harmonie De Goede Hoop sluit dinsdag
19 juli het seizoen muzikaal af en luidt
het weer samen bekijken.
de vakantieperiode in met een populair
Voor Scouting Beek en Donk naar leiding zomerconcert. Het wordt gehouden nabij
voor de speltakken de welpen, (7 tot 11 het terras van café Bij van Dijk en begint
jaar), en de scouts, (11 tot 14 jaar). Club- om 19.30 uur. Tijdens het concert zal de
tijden zijn voor de welpen op zaterdag Dorpsstraat vanaf de Heindertweg tot de
van 9.30 tot 12.00 uur en voor de scouts Kerkstraat afgesloten zijn, zodat u rustig
op donderdag van 19.00 tot 21.00 uur. en ontspannen kunt genieten van een geDe leiding organiseert het wekelijkse pro- varieerd programma, gespeeld door de
gramma. Voor meer informatie zie www. verschillende orkesten van de harmonie.
Achtereenvolgens kunt u optredens bescoutingbeekendonk.nl.
Voor een 32 jarige vrouwelijke bewoner luisteren van de slagwerkgroep, opleivan woonvoorziening de Bleek zoeken dings- en leerlingenorkest, La Banda,
wij een vrijwilliger die haar met regelmaat OJO en het harmonieorkest. Natuurlijk
kan leren fietsen. Startend op het terrein hopen we dat de weergoden ons gunstig
van de woonvoorziening. Geduld, moti- gestemd zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan
zal het concert gehouden worden in zaal
vatie en regelmaat zijn belangrijk.
Bij van Dijk.
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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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thema: ICONEN en SYMBOLEN - de Nationale Orgeldag gehouden. Het is voor
de vijftiende keer in successie dat dit evenement in het gehele land wordt georganiseerd.
De Nationale Orgeldag vindt dit jaar
plaats op zaterdag 10 september 2016.
Wie dat wenst (jong en oud), kan tussen
12.00 uur en 16.00 uur kennismaken
met het prachtige Smits-orgel (in 1854
gebouwd, dus 162 jaar oud!) in de kerk
van Onze Lieve Vrouw Presentatie te
Aarle-Rixtel. Het machtige instrument kan
worden bekeken, bespeeld en beluisterd.
Een aangename en welluidende kennismaking!!
Nationale Orgeldag, Rob Rassaerts, organist van de kerk,
zaterdag 10 september 2016, geeft tekst en uitleg en demonstreert de
mogelijkheden/de eigenschappen van dit
in Aarle-Rixtel monumentale instrument.
Allemaal de moeite waard!! Dus van harte
Traditiegetrouw wordt op de zaterdag van welkom!! Boven bij de speeltafel!!
Open Monumentendag - dit jaar met als

ixtel

arle-R
A
t
i
u
Groeten

De redactie en medewerk(st)ers van het Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel wensen u
een prettige vakantie toe en een behouden thuiskomst
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lijk: meisjes junioren en senioren en jongens junioren en senioren. De volgende
nummers omvat deze vijfkamp: jongens:
hoogspringen, verspringen, hinkstap11 juli “Bond van Bejaarden”
sprong, 100 meter en 800 meter; meisjes:
hoogspringen, verspringen, balwerpen,
De leden van de “Bond van Bejaarden”van 80 meter en 200 meter.
Aarle-Rixtel zullen dinsdag om half 10 de
uitvaart en begrafenis bijwonen van het 25 juli Handboog
medelid mevrouw van de Bogaard – Vos.
In het kader van het “van Ganzenwinkel
15 juli Weinig reden tot gejuich op jaar- toernooi”zette de handboogschutters van
vergadering ASV
“De Eendracht” te Aarle-Rixtel zaterdag
de wedstrijden voort tegen “Lieshout”.
Met ruim een half uur vertraging kon “De Eendracht” haalde 1689 punten. De
donderdagavond de voorzitter, de heer gasten 1667 punten. De persoonlijke uitBeeren, in café van den Elzen de 33e slagen waren: F. Verhoeven 225 p.; H.
jaarvergadering van de Aarle-Rixtelse Vogels 200 p.; F. van Beek 182 p.; F. Vovoetbal vereniging ASV ’33 openen. Hij, gels 178 p.; W. Lammers 172 p.; G. van
noch de secretaris, konden gewag maken Melis 171 p.; P. Vogels 171 p.; A. Nooijen
van een succesvol seizoen. Het eerste 135 p.; C. Strik 133 p.; F. van der Meyden
elftal had, in het begin van de competitie, 122 p.
een aanslag gepleegd op de zenuwen
door een slechte start, later kwam er 29 juli Kinderreis
een verbetering en eindigde ASV als een
goede middenmoter. Het tweede had re- De Aarle-Rixtelse N.K.V. Vrouwenafdeling
gelmatig teleurgesteld. Het derde startte organiseert op maandag 8 augustus voor
goed, maar zakte later af en het vierde de kinderen, ook voor die van niet leden,
had het er helemaal bij laten liggen. De een speeltuin reis. Opgave dient te gevereniging moest regelmatig boetes be- schieden tot en met zaterdag aanstaande
talen, onder meer omdat het vierde elftal bij mevrouw Sanders, Bosscheweg 40.
liefst zes maal onvolledig was opgekomen. De vereniging telde momenteel
207 leden. Ook de bouw van het nieuwe
kleedlokaal was geen aanleiding tot juichen. Aanvankelijk liep alles gesmeerd,
maar de animo verslapte en slechts met
email redactie@gemeenschapsblad.nl
hangen en wurgen zal het bij de aanvang
www.gemeenschapsblad.nl
van de nieuwe competitie gereed komen.
De penningmeester, de heer J. Gruyters,
besloot zijn verslag met de vermelding
van een batig saldo.
20 juli Vijfkamp
De KPJ afdeling organiseert zaterdag 24
juli in sportpark “De Hut” een vijfkamp. Er
wordt in vier klassen gejureerd, name30
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