
1

5  september 2016
NR  14



2



3

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: 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

Week van zaterdag 10 september t/m vrijdag  17 september

Zaterdag 10 september
12.00 – 16.00 uur – Kerk - Nationale Orgeldag
Iedereen kan van dichtbij kennis komen maken met het prachtige Smits-orgel van de 
O.L. Vrouw Presentatiekerk.
Zondag 11 september – 24e   Zondag door het jaar 
Voorganger Pastoor Verbraeken en Diaken Beks
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering – Kerkkoor OLVP
 Overleden ouders van der Most – de Groot
 Thijf van Ganzenwinkel   (par.)
 Jan Sanders
 Anneke van Seggelen – Hurkmans  (Hakendover)
 Tot welzijn van de parochie
Maandag 12 september
19.30 uur Kerk – Informatie avond Vormsel voor de ouders van nieuwe 
 Vormelingen uit alle kerkdorpen van de Parochie Zalige pater Eustachius  
 van Lieshout. 
Woensdag 14 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
20.00 uur O.L. Vrouw van Lourdes Kerk in Mariahout 
 Informatie avond over de Eerste Communie  voor de ouders van   
 nieuwe  Communicanten uit  alle kerkdorpen van de Parochie Zalige   
 pater Eustachius  van Lieshout.                                                                  
Vrijdag 16 september
Voorganger Diaken Beks
12.30 uur Kapel – Huwelijk
 Cor van den Broek en Hanneke Boeren

Week van zaterdag 17 september t/m vrijdag  23 september

Zaterdag 17 september
Voorganger Pastoor Verbraeken
13.30 uur Kapel – Gildemis i.v.m. de Teerdag van het O.L. Vrouwe Gilde
 Overleden Gildebroeders van het O. L. Vrouwe Gilde
16.00 uur Kapel – Gezamenlijke doopviering
 Doopheer Diaken Hans Beks
 Zoë Sibon en Billy Barten
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Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Zondag 18 september -25e  Zondag door het jaar
Voorganger Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v de Cantorij
 Overleden ouders Vlamings – Klomp  (verj.)
 Overleden ouders Jansen – Bens, zoon Tinie en dochter Antonette
 Jan Peijnenburg     (par.)
 Bijzondere intentie
 Tot welzijn van de parochie
10.00 uur Michaëlkerk te Beek en Donk 
 Kleuter en Peuterviering voor alle peuters en kleuters van de Zalige   
 Pater Eustachius van Lieshoutparochie
Woensdag  21 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Riek Schepers – Smits,  Lijsterstraat 7, 87 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 de parochie en voor het opgeven van misintenties. Voor dringende gevallen 
zoals uitvaart of ziekenzalving of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken  
kunt u bellen naar 0492-461216.

Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 9 oktober
Voor de doop van uw kindje  kunt u zich  tot  een week voor het doopgesprek van
5 september opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk: tel. 
0492-461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl 
Het doopvoorbereidingsgesprek  is  om 20.00 uur in de pastorie,  Heindertweg 1 in 
Aarle-Rixtel.  Beide ouders worden verwacht daar aanwezig te zijn.

Informatieavonden over Communie & Vormsel in 2017
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 Presen-
tatiekerk  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. 
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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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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. 

Peuter/kleuterviering
Op zondag 18 september is er een peuter/kleuterviering in de Michaëlkerk in Beek 
en Donk.
De viering begint om 10.00 uur. Het thema is deze keer “Jona en de walvis”. De vie-
ring is vooral gericht op kindjes van 2 tot 6 jaar, maar uiteraard is iedereen van harte 
welkom!           
          
Bedevaart naar Kevelaer voor alle parochianen uit Laarbeek is op dinsdag 27 sep-
tember. U kunt zich hiervoor op alle parochiecentra tijdens openingstijden opgeven. 
Kosten voor de busreis, koffie en gebak en diner zijn 35,-- Euro pp. Svp bij opgave te 
voldoen.
Vertrek rond 09.00 uur; mis om 10.30 uur; warm eten om 12.00 uur; kruisweg om 
14.00 uur; koffie en gebak om 15.00 uur; Lof om 16.00 uur; terugreis om 17.00 uur.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, zaterdagen en 
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het 
Duits. 
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
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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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LIEDERENTAFEL 
 “’T  ZONNETJE” IN ZONNETIJ  

AARLE-RIXTEL.

Na een welverdiende vakantie gaan we 
donderdagavond 29 september 2016 
weer van start met onze liederentafel. 
De samen met ViERBINDEN georgani-
seerde liederentafel wordt elke laatste 
donderdag van de maand gehouden in de 
ontmoetingsruimte van “ ZONNETIJ “ aan 
de Heindertweg 87, Aarle-Rixtel.
Onder begeleiding van “ Sun Shine”,het 
eigen orkest, gaan we weer zingen uit 
onze vernieuwde liederenbundels die 
voor u aanwezig zijn.  
Na de laatste weken flink gerepeteerd te 
hebben om weer een aantal nieuwe num-
mers te kunnen brengen, staan zij met 
heel veel zin klaar om er een gezellige 
avond van te maken. De avond begint 
om 19.30 uur en iedereen is van harte 
welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
toegang is gratis.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of 
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

Harmonie De Goede Hoop 
houdt oudijzeractie en verkoop 

tweedehands fietsen

Op zaterdag 17 september is het mogelijk 
oude metalen in te leveren ten behoeve 
van harmonie De Goede Hoop. Tussen 
09.00 en 11.00 uur kunt u daarvoor te-
recht op het terrein tussen de Boerenbond 
en grand-café Stout aan de Dorpsstraat 
82. Leden van de harmonie zijn daar dan 
aanwezig om de materialen in ontvangst 
te nemen. Alle soorten oude metalen zijn 
welkom. Daarnaast ook: elektrakabels, 
witgoed en oude computers.
Indien uw spullen te zwaar of te 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 
de Boerenbond en Stout aan de Dorps-
straat, op het verharde stukje tussen de 
platglasbak en de beukenhaag.
Verkoop oude fietsen
Bij de maandelijkse inzameling worden 
vaak oude fietsen aangetroffen. Deze 
worden gerepareerd en weer rijklaar te 
koop aangeboden. Handig voor studenten 
of bij het stappen in Helmond. Dan is het 
niet zo erg wanneer zo’n goedkope fiets 
wordt gestolen. De fietsen kosten tussen 
€ 20,-- en € 40,--.
Het oud ijzer kan elke derde zaterdag van 
de maand worden ingeleverd. Dan worden 
ook de fietsen te koop aangeboden.                                                                                                                                      

Garageverkoop 
in de wijk de Heindert

Op zondag 11 september is er een Gara-
geverkoop in de wijk de Heindert.
Dit is de wijk tussen de Wilhelminalaan en 
de Heindertweg.
Er zijn ongeveer veertig deelnemers.De 
verkoop is van 9.00 uur tot 15.00uur.

De volgende keer is dit mogelijk op za-
terdag 15 oktober.
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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

 

 
       Dat is thuiskomen! 

•Woningstoffering 
•Interieurbouw 
•Machinale houtbewerking 

 
 

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

 

WWW.VANROIJ.COM 
 
 
 

 

 



13

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Lezing bij I.V.N. Laarbeek:

Op donderdag 15 september a.s. starten 
wij weer met een nieuwe serie lezingen.  
Zoals altijd zijn onze lezingen op elke  
derde donderdag van de maanden met 
een R.  in ons clubgebouw “De Bimd”.
Bovenstaande avonden duren ongeveer 
2 uur en  beginnen om 20.00 uur. Boven-
dien  voor iedereen gratis, ook al ben je 
geen lid.
We starten deze herfstmaand met een 
toepasselijk onderwerp:  Spinnen. Wie 
kan hier mooier over vertellen dan Rini 
Kersten uit Erp.
Mensen die Rini kennen weten dat de in-
houd van zijn verhaal niet alleen prettig is 
om naar te luisteren  en kijken maar dat 
het daarnaast ook zeer leerzaam is.
Ben je geïnteresseerd? Kom dan wel op 
tijd. De koffie staat klaar.

Consultatiebureaus de 
Zorgboog werken mee aan de 

Week van de Alfabetisering  

Van 5 tot en met 11 september 2016 or-
ganiseert de Stichting Lezen en Schrijven 
voor de twaalfde keer de Week van de Al-
fabetisering. Tijdens deze landelijke cam-
pagneweek wordt aandacht gevraagd 
voor de 2,5 miljoen Nederlanders die 
moeite hebben met lezen en schrijven. Op 
dinsdag 6 september, de dag van Jeugd 
en Gezondheid, worden in bibliotheken in 

heel Nederland voorleessessies door be-
kende Nederlanders georganiseerd.   
Tegoedbon voor gratis boekje 
Om de leesvaardigheid binnen laag-
taalvaardige gezinnen te bevorderen, 
bieden de Zorgboog consultatiebureaus 
deze gezinnen vanaf augustus een te-
goedbon aan. Deze tegoedbon kan van 
6 september tot en met 31 december 
2016 bij de bibliotheek worden ingewis-
seld voor een gratis boekje van de po-
pulaire kinderboekenvriendjes Woezel & 
Pip. Van de meeste bibliotheken kunnen 
kinderen tot 17 jaar ook gratis lid worden. 
Ouders van baby’s ontvangen het gratis 
BoekStart-koffertje.  
Vragen over taalontwikkeling kind 
Ouders die vragen hebben over de 
taalontwikkeling van hun jonge kind(eren), 
kunnen terecht bij de jeugdverpleegkun-
dige en/of jeugdarts op het consultatiebu-
reau.

Zangworkshop, 
héél Laarbeek zingt.

In het kader van de Gezondheidsrace 2.0 
2016 organiseert: Jeu de Boulesclub Dû 
Tie Ut uit Aarle-Rixtel op zondag 18 sep-
tember 
een leuke zangworkshop: Bij van Dijk (te-
genover de kerk) in Aarle-Rixtel, 
aanvang 14.30 uur.
Deze wordt verzorgd door Carolien van 
der Hulst, dirigent en muziekdocent.
Onder het motto: Samen zingen verbindt, 
verzorgt zij een grandioze zangmiddag 
geïnspireerd op het schilderij “De 7 hoofd-
zonden”van Jeroen Bosch.
Zingen is gezond voor lichaam en geest.
Iedereen uit Laarbeek is van harte welkom 
en de entree is gratis.
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Kapsalon Astrid
Dames & heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op

www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307
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Kom dansen in de Waterpoort!

Na een welverdiende vakantie gaan we 
dinsdag 6 september aanstaande weer 
starten met onze dansmiddagen in de 
Waterpoort.
Om de 2 weken zal in de ontmoetings-
ruimte van de Waterpoort deze dans-
middag georganiseerd worden.
Onder leiding van onze DJ Arie Wagel-
mans zullen verschillende gezelschaps-
dansen voorbij gaan komen zoals de 
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een 

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Voor nieuwkomers, die net in Laarbeek 
zijn komen wonen, is het vluchtelingen-
werk op zoek naar Wegwijsmaatjes. Deze 
vrijwilligers wijzen nieuwkomers letterlijk 
de weg in onze samenleving en bege-
leiden hem/haar naar zelfredzaamheid. 
Hoe en waar koop je een brood, waar is 
de supermarkt, de kledingbank en kring-
loopwinkels in de buurt, waar is de bibli-
otheek, of hoe maak je contact met de 
buren. Dit contact is er ongeveer een half 
jaar, gemiddeld eens per week.

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.

Zelfhulpgroep Angst en Fobie

Op dinsdag 6 september gaan we weer 
starten met de zelfhulpgroep Angst en 
Fobie. De groep wordt begeleid door ge-
trainde ervaringsdeskundigen.
Voor wie zijn deze groepen bedoeld?
- Als je angstklachten hebt, zoals paniek-
stoornis, sociale fobie, en piekerstoornis.
- De angstklachten moeten niet al te ern-
stig zijn; je moet het idee hebben dat je 
er door middel van zelfhulp wat aan kunt 
doen.
De leden van de groep komen iedere 3 
weken op dinsdagmiddag bijeen in het ge-
bouw voor Informele Zorg in Eindhoven.
Aanmelding/informatie
Via Stichting Zelfhulp Netwerk Zuid-
oost-Brabant, bereikbaar via telefoon: 
040 2118328
(tijdens kantooruren of anders via ant-
woordapparaat), per e-mail: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl, of via de 
website: www.zelfhulpnetwerk.nl.

Swing. Iedereen is welkom, men heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houdt je jong! 
De dansmiddag op 6 september begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie kun je terecht bij ViER-
BINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 
06-45203227. 

Zegt het voort, op naar de Waterpoort!
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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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Keizer Toon van Hoof wint 
vd Elsen verschieting 

De Eendracht.

Zaterdag  23 juli hebben de schutters 
van De Eendracht uit Aarle-Rixtel  ge-
streden om de Jo vd Elsen trofee.  Bij 
deze wedstrijd is het de bedoeling om je 
eigen gemiddelde zo dicht mogelijk te be-
naderen.  In principe heeft elke schutter 
dus de mogelijkheid om deze prijs te 
winnen.  Dat bleek ook wel tijdens de prijs 
uitreiking, want er waren 3 schutters met 
een verschil van 2 punten op hun eigen 
gemiddelde.  Toon v Hoof, Geert v Gan-
zenwinkel en Jo Maas waren gelijk geëin-
digd, maar er kan er maar één de winnaar 
zijn.  We kijken dan naar de score van 
de laatste pijlen.  Jo schiet , 7, 7.  Geert 
schiet, 7, 9.  Toon schiet, 9, 9.  Toon wordt 
dus winnaar, Geert 2de  en Jo 3de .
De opkomst was goed met een deelname 
van 16 schutters.  En er werd goed ge-
schoten, want bijna alle schutters hadden 
een score die hoger was als hun gemid-
delde.
Uitslag Jo vd Elsen verschieting
1  Toon v Hoof   224 +2 
2  Geert v Ganzenwinkel 194 -2 

3  Jo Maas   203 -2
4  Jan v Rooy   205 +3
5  Stijn Geene   188 +5  
6  Walter Jansen  211 -6 
7  Martijn vd Heijden  212 +7 
8  Arno Donkers   204 +7
9  Michiel Verbakel  186 +10
10 Erwin Wijnhoven  210 -10
11 Henk Verachtert  205 +11
12 Machiel v Roij  221 +14
13 Sanneke Vogels  177 +16
14 Martien vd Graef  170 +16
15 Bert Mensink  184 +26
16 Gerlinde Geene  166 +39

Vooraf gaand aan de wedstrijd hadden 
we voor de leden en hun partners een 
BBQ georganiseerd.
De BBQ was voortreffelijk verzorgd door 
slagerij Hegeman uit Aarle-Rixtel.  Het 
weer was goed, het eten was heel lekker,  
kortom een hele gezellige avond.  
Na de BBQ zijn we met de wedstrijd be-
gonnen en na de prijs uitreiking hebben 
we nog gezellig met alle leden en hun 
partners  kunnen na praten over de wed-
strijd.
De volgende wedstrijd is op zaterdag 
10 september,  dan komt Neerlandia uit 
Bakel  bij ons op bezoek voor  het Van 
Ganzenwinkel toernooi.  
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Maak op 11 september kennis 
met sportief Laarbeek!

Op zondag 11 september van 10.00 tot 
13.00 uur kunt u kennis komen maken 
met een groot aantal sporten. Zo’n 30 
sportverenigingen en organisaties uit 
Laarbeek presenteren zich in en rondom 
de sporthallen. De kennismakingsdag is 
voor sporters en niet-sporters van álle 
leeftijden. Dus ook voor u!
Er zijn demonstraties, er is informatie en 
met sommige sporten kunt u ter plekke 
meedoen! De sporters presenteren zich 
per dorp in een sporthal. Grijp de kans om 
op één of meer locaties kennis te maken 
met verschillende sporten.
De verenigingen willen u laten zien dat 
sporten leuk is maar ook dat het méér is 
dan alleen lichamelijke inspanning. Sport 
zorgt voor ontmoeting, gezelligheid, 
draagt bij aan een gezonde leefstijl en is 
leuk om te doen. Dus kom, kijk, ontmoet 
of doe mee!

Deelnemers
Initiatiefnemers voor de sportkennisma-
king zijn Badmintonclub De Ganzeveer, 
turnvereniging De Ringen/De Brug en 
Badmintonclub Mixed. De sportkennis-
making wordt ondersteund door jongeren-
werker/sportcoach Jaccy van den Enden 
van Vierbinden en buurtsportcoach Ilse 
van Ham van de gemeente Laarbeek. 
Zo’n dertig clubs en organisaties doen 
mee, variërend van badminton, (tafel)
tennis, turnen, dans, jeu de boules tot 
verdedigingssport, boksen en volleybal. 
Op www.laarbeek.nl/sportief staat een 
overzicht van de deelnemers. De clubs 
heten u van harte welkom!

ZONNEBLOEM
Aarle-Rixtel   

Wie zijn wij?
Een groep enthousiaste vrijwilligers die 
zich inzetten voor
 mensen met een lichamelijke beperking.
Wat hebben wij te bieden?
• Gezellige ontspanningsmiddagen (3 tot 
4 keer per jaar).
• Eendaags reisje naar een interessante 
locatie.
• Vakantieweken in Nederland en Duits-
land.
• Theatermiddag. 
• Kerstviering.
• Bezoek aan huis.
Is dit iets voor u of wenst u meer infor-
matie?
Neem dan contact op met: Jan Dekkers: 
381673 of met Maria Hagelaar: 383293
Opm.: Lidmaatschap van de Zonnebloem 
is niet noodzakelijk.

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer 
op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.
redactie@gemeenschapsblad.nl 
verschijningsdata zie pagina 3 of onze 
website

Inleveren kopij
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                                  Driedaagse

Aan de 
Wielentocht 

In het kader van het 45-jarig bestaan van 
Aan de Wielen rijden we van vrijdag 9 t/m 
zondag 11 september een driedaagse 
fietstocht door Nederland. De organisatie 
heeft daar als naam IJsselmeertocht aan-
gehangen. De groep bestaat uit zo’n 45 
fietsers en een achttal begeleiders.
Om zoveel mogelijk van ons mooie landje 
te bekijken en om ook over de afsluitdijk 
te kunnen fietsen, heeft men besloten om 
per bus uit Aarle-Rixtel te vertrekken en 
vanuit Muiderberg op de velo’s te stappen.
De routes zien er als volgt uit:
Op 9-9  Muiderberg-Wieringermeer  140 
of 99 km.
Op 10-9 Wieringermeer-Epe 188 of 154 

Klusservice Laarbeek 
Arie Verbakel | Lijsterstraat 24 | Aarle-Rixtel |  Tel. 06-57 58 77 90 

arie@klusservicelaarbeek.nl | www.klusservicelaarbeek.nl

Klusservice Laarbeek

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!

ONDERHOUD - VERBOUWINGEN - RENOVATIE - SCHILDERWERK

km.
Op 11-9 Epe-Aarle-Rixtel 168 of 138 km.
De langste afstanden worden gereden 
door twee groepen, de ene houdt een 
snelheid aan van iets boven de 30 km. 
per uur en de anderen rijden 28 km. per 
uur. De kortste afstanden worden afge-
legd met een snelheid van ongeveer 25 
km. per uur.
Als alles volgens planning verloopt ar-
riveren de groepen tesamen rond de 
klok van 16.00 uur bij de Couwenbergh, 
Dorpsstraat 1.
Op zondag 2 oktober organiseren wij  in 
het kader van de Laarbeekse gezond-
heidsrace een foto-puzzel-fietstocht 
waaraan iedereen kan deelnemen. Vol-
gende keer zullen wij u daarover uitvoerig 
berichten.
Afd.publ.
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Matige prestaties Laarbeekse 
schutters in Lierop

Op Zondag 24  juli 2016 vond in Lierop 
bij Gilde Onze Lieve Vrouw v/d Zeven 
Weeën een kringwedstrijd plaats.
Het bleek wel weer dat Lierop op eigen 
terrein moeilijk te verslaan was, maar 
dat weerhield Berry Vorstenbosch er niet 
van om de 1e prijs op het onderdeel Kam-
pioen te veroveren. Annie Rovers wist de  
5e prijs bij de vrije hand te veroveren.
Henk v.d. Velden mag vanwege zijn leef-
tijd ook voort mee schieten met de be-
jaarden, en dit wist hij prima uit te buiten 
en werd 1e.
Verder vielen er nog 2 puistprijzen in 
Laarbeek, namelijk de 2e puistprijs voor 
Jan Rovers en de 3e puistprijs was voor 
Gerard van Ganzewinkel.

Niels van Stiphout winnaar 
jeugdschieten Aarle-Rixtel

Vanaf begin april heeft het Onze Lieve 
Vrouwegilde in samenwerking met het 
St Margarethagilde de jeugd de kans ge-
geven om eens kennis te laten maken 
met het gilde, en de schietsport.
Op zaterdag 23 juli vond op het Jan van 
Doorenpaviljoen in Aarle-Rixtel de fina-
ledag van het jeugdschieten plaats.
8 kinderen gingen met elkaar de strijd 
aan om de titel dagkoning in de wacht te 
slepen.
Een houten vogel moest kapot geschoten 
worden zodat deze naar beneden viel.
Na een spannende strijd wist uiteindelijk 
Niels van Stiphout zich tot dagkoning te 
schieten met 
het 203e schot. Voor de rest van de kin-
deren lag er een lekkere snoepzak klaar.

www.gemeenschapsblad.nl

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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

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
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www.twanvanhout.nl
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Nieuwe koning Sint Margaretha Gilde.Aarle-Rixtel.

Op kermismaandag  22 Augustus is er bij het Margaretha Gilde geschoten voor het 
koningschap. Hiervoor hadden zich 3 kandidaten opgegeven nl. afgaande koning 
Harrie van Ganzenwinkel – Ed Vincent ,en Toon Thijssen.
Volgens de kenners zou hij rond het 150ste  schot vallen , er werd die middag ge-
schoten met klein kaliber. De vogel hield het toch wat langer vol, want het was Toon 
Thijssen die met het 231ste  schot zich kroonde met het koningschap voor een pe-
riode van 3 jaar,  

Grote quiltexpositie

Liefhebbers van quilts en patchwork 
kunnen hun hart ophalen op de open dag 
die zondag 11 september wordt gehouden 
bij de familie Jonkers in Helmond. Zo’n 
60 cursisten, beginners en gevorderden,  
tonen meer dan 80 quilts die het afge-
lopen seizoen zijn gemaakt. Werkstukken 
groot en klein en in allerlei technieken, 
gemaakt tijdens de lessen van Marleen 
Jonkers. Daarnaast is er een originele 
groepsquilt,  gemaakt door 35 cursisten 

en enkele quilts die op een expositie in 
Birmingham hebben gehangen. Loop vrij-
blijvend binnen en kijk rond in het huis 
en de tuin waar de quilts hangen. In de 
leskamer worden de hele dag door ver-
schillende technieken gedemonstreerd.                                                                                                                                  
U bent tussen 11.00 en 17.00 uur welkom 
op het adres Emmastraat 7 in Helmond. 
Gezien het beperkte aantal parkeer-
plaatsen is het aan te bevelen met de 
fiets te komen of de auto te parkeren bij 
het Elkerliek ziekenhuis dat er tegenover 
ligt. 
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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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Na een welverdiende vakantie staan 
vanaf 7 september onze vrijwilligers van 
“De Laarbikker” weer klaar voor u.
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. Er kunnen maximaal 20 
mensen aan deelnemen. Onderstaand 
ziet u het menu voor de maand sep-
tember. Indien iemand wil komen eten 
moet dit aangemeld worden maandag 
vóór 12.00 uur bij de administratie van 
ViERBINDEN (0492-328800) of via een 
mail naar stichting@vierbinden.nl Op de 
website, www.vierbinden.nl kunt u boven-
staande informatie en het menu voor de 
maand september ook vinden.
Menu voor de maand september:
7 september: 
●Heldere bouillonsoep ●Kipragout met 
rijst en boontjes ●Bananensplit.
8 september: 
●Gevuld ei met ansjovis ●Chili con carne 
met ananas ●Vanilleyoghurt.
14 september: 
●Gevulde tomaat ●Gebakken visje met 
aardappelpuree en spinazie ●Vanille-ijs 
met slagroom.
15 september: 
●Kippensoep ●Macaroni bolognaise ●IJs 
met vruchten.
21 september:
●Bloemkoolsoep ●Varkensfiletlapje met 

aardappeltjes en snijbonen ●IJs met fruit.
22 september:
●Chinese tomatensoep ●Nasi met kip 
en pindasaus ●Stracciatella ijs met slag-
room.
28 september:
●Beenhamsalade ●Varkenshaasje met 
gebakken aardappeltjes en witlof ham/
kaas ●Yoghurt met fruit.
29 september:
●Champignonsoep ●Stoofvlees met friet 
en gemengde groenten ●Soesjes met 
chocoladesaus.
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 meld u dan aan voor een van onze 
gezellige avonden.

Het broodje gezond was lekker lang
men haalde een nieuw record.
De kermis was veel te klein,
ook een nieuw record,
daarover was veel  te doen
op facebook en andere kanalen,
men probeerde zelfs
om SBS-hart van Nederland,
naar Aarle te halen,
die zagen daar geen brood in,
vonden dat onderwerp iets te min?
De burgemeester schijnbaar niet,
daar kun je met voorstellen terecht,
we zijn benieuwd hoeveel er komen,
zodat er weer redelijk wat publiek,
naar die kermis zal stromen.
Bij het schieten van de Rooi Schut,
was er volk zat,
die bleven daar vrij lang,
want  pas na ruim 230 schoten,
maakten de resten van de vogel een val,
door Toon Thijssens laatste knal.
RD
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Het was me het zomertje wel. In juni een 
verwoestende hagelbui en weken aan 
een stuk de ene na de andere hoosbui. Te 
natte landerijen werden veel gewassen 
fataal. De regionale schade is bijna as-
tronomisch te noemen, we praten er nog 
steeds over. Bijna zeker heeft deze natte 
moesson ook gevolgen voor de dierenwe-
reld gehad. De effecten daarvan komen 
waarschijnlijk later aan het licht. Muggen 
waren er genoeg, de vlinders heb ik deze 
zomer bijna niet gezien. De verplichte 
vakantie in ons eigen land was voor veel 
mensen aan de frisse kant, eigenlijk te 
weinig zon. Aan het eind van augustus 
een paar hete dagen, bijna een hittegolf, 
een goedmakertje voor een stukje Neder-
land. De rest van het land was al weer 
aan het werk of naar school. En nu maar 
hopen op een mooie “erpelzomer” in sep-
tember. En de herfst heeft zijn charmes. 
Even niet letten op vallend blad, rottend 
fruit of ander verval in de natuur. Dat 
hoort er bij. We kunnen de vruchten van 
het veld oogsten als de eekhoorns, ko-
nijnen, of vogels ons niet te snel af zijn. 
Gelukkig is het nog geen strijd om het da-
gelijkse brood. Een agressief virus verlost 

ons van de konijnen als je de berichten 
moet geloven. Jammer van deze vrolijke 
huppelaars, menig groentekweker hing 
echter de vlag uit. Ik denk dat ze zich wel 
zullen handhaven, want de voortplanting 
gaat nogal rigoureus in de konijnenwe-
reld. Op een mooie zondagmiddag in juli 
werd ik verrast door een vreemde vogel in 
de tuin. Vroeger talrijk in onze contreien, 
lang niet meer gezien maar de berichten 
over deze vogel zijn gunstig. Want de 
putter heeft goed d’n aard in Aarle-Rixtel. 
Voor de zekerheid heb ik hem maar even 
op de foto gezet. Hij zat met een schuin 
oog naar de zonnepitten te kijken maar 
die waren nog niet rijp. Hij heeft zich even 
te goed gedaan aan een paar spinnen in 
de buxus. Ik hoop ze later dit jaar te be-
groeten op de voerplaatsjes in mijn tuin. 
Even was Radio Maria uit Aarle-Rixtel 
landelijk nieuws want de uitzendingen 
van deze middengolfzender, vanaf het 
dak van het missieklooster, veroor-
zaakten storingen in de buurt. Kennelijk 
was niet iedereen gediend van de bood-
schappen uit een rijk Rooms verleden en 
daarom werd de zender het zwijgen op-
gelegd. Het schijnt dat de nonnen geen 
bezwaar hadden omdat de zender ook 
binnen het klooster tot storingen leidde. 
Bijna haalden we twee keer het landelijke 
nieuws,  deze keer met de kleinste kermis 
van Nederland. Gelukkig dat tegelijkertijd 
het langste broodje van Nederland, of 
Brabant, in ieder geval van Aarle-Rixtel, 
werd gesmeerd door heel veel enthousi-
aste mensen. En het smaakte nog goed 
ook. Er klonk weer muziek rond de Kou-
wenberg, waar het in vroeger jaren ook 
kermis was omdat er bij het Heuveltje niet 
genoeg plaats was voor alle attracties. De 
tijden veranderen. In ieder geval mogen 
we van onze nieuwe burgemeester mee-

De Meikever

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
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denken over de invulling van de kermis 
volgend jaar. Daar zal ik eens diep over 
gaan nadenken, dan komt er vast nog wel 
een idee bovendrijven.
De meikever.

aspecten van het vak. De 21 leerlingen 
worden begeleid door medewerkers van 
de groepswoning die trainingsbijeenkom-
sten tot werkbegeleider hebben gevolgd. 
Een specifiek kenmerk van werkbegelei-
ders is dat zij met leerlingen meelopen 
in plaats van andersom. Deze vaste 
medewerkers staan aan de zijlijn ter on-
dersteuning. Het stageconcept is geen 
bezuiniging; er verdwijnen geen vaste 
banen. De stagiaires ontvangen  een ver-
goeding voor het werk dat zij verrichten. 
Omdat de BOL-leerlingen deels boven-
tallig zijn op de gebruikelijke personeels-
formatie, is er meer tijd en aandacht voor 
de bewoners en de kwaliteit van de zorg.   
Boeiende leeromgeving De leerafdeling in 
Keyserinnedael is opgezet in samenwer-
king met het ROC Ter AA. Eerder werkten 
beide organisaties samen bij de start van 
de leerafdelingen in de Lindert in de Jan 
de Witkliniek en in het Vitassist Zorghotel, 
tot volle tevredenheid van alle betrokken 
partijen. Door het opleiden van goed ge-
kwalificeerd personeel in een boeiende 
leeromgeving wil de Zorgboog inspelen 
op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De Zorgboog start met 
leerafdeling in Keyserinnedael

De Zorgboog start met leerafdeling in Key-
serinnedael Leerlingen zelfstandig aan het 
werk onder begeleiding van vast personeel  
In samenwerking met het ROC Ter AA 
heeft woonzorgorganisatie de Zorgboog 
op donderdag 1 september 2016 een 
leerafdeling officieel geopend in een 
tweetal groepswoningen (psychogeria-
trisch zorg) in woonzorgcentrum Keyser-
innedael. De opening van de leerafdeling 
is op feestelijke wijze gevierd met de sta-
giaires/leerlingen en hun familie, mede-
werkers, cliënten en overige genodigden.   
Een leerafdeling is een stageconcept, 
waarbij een groep stagiaires/leerlingen 
onder deskundige leiding de zorg biedt. In 
de woningen draaien BOL-leerlingen vol-
ledig mee in de roostersystematiek. Op 
deze manier krijgen zij te maken met alle 
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Mee-doe-lessen bij DéDé Dance 
tijdens Nationale Sportweek!

In de week van 19 september t/m 24 sep-
tember is het Nationale Sportweek. In die 
week zijn alle lessen van DéDé toegan-
kelijk om eens een keertje lekker mee te 
dansen. De leeftijden variëren enorm; de 
jongste leerling is 2 jaar en ook volwas-
senen kunnen bij DéDé Dance terecht. 
Want je kunt niet jong genoeg beginnen 
en bent ook nooit te oud om te dansen. 
De oudste is 66 jaar, (het is dus voor ie-
dereen!)
In Aarle-Rixtel wordt Danceballet ge-
geven. Danceballet is een unieke dans-
training in een dynamische en energieke 
stijl, op de nieuwste hits. Je verbetert je 
dansprestaties in exercises voor tech-
niek,  uithoudingsvermogen, coördinatie, 
houding, spierkracht en lenigheid. Daar-
naast leer je wekelijks nieuwe dans-
passen waarmee je een volledige choreo-
grafie ten uitvoering kunt brengen tijdens 
optredens of theatervoorstellingen! 
Een les van een uur bestaat uit twee ge-
deeltes:
De eerste helft bestaat uit een war-
ming-up, conditietraining, slow-down (een 

oefening voor je houding met ba-
sistechnieken uit klassiek ballet), 
spierverlengende (lenigheids-) 
oefeningen en spierversterkende 
oefeningen in een body-mix.
In de tweede helft van een les 
wordt er geoefend aan een 
choreo. In een lesprogramma 
van ongeveer twaalf weken leer 
je een complete dans op een 
van de hits van nu. De les wordt 
per leeftijdscategorie aangepast. 
Voor de allerjongste leerlingen 

zal natuurlijk veel spelenderwijs aange-
boden worden, maar de tieners worden 
bijvoorbeeld weer gemotiveerd om mega 
hard te werken. Uiteraard blijft het plezier 
in de les voorop staan!
Danceballet is geen streetdance, geen 
jazzballet, geen modern ballet, het is een 
nieuwe vorm van dans met veel power! 
De lessen in Aarle Rixtel worden gegeven 
bij De Dreef (De Duiveakker 76, Aarle 
Rixtel) op:
Maandag 19.00 - 20.00 uur  19-29 jaar
Zaterdag10.00 - 11.00 uur    7-9 jaar
Zaterdag11.00 - 12.00 uur   10-13 jaar

Heb jij zin om in de Nationale Sportweek 
een keertje mee te dansen? Je bent van 
harte welkom. Aanmelden van te voren 
hoeft niet, mag wel.
Wil je meer info over de Nationale Sport-
week bij DéDé Dance of heb je een an-
dere vraag? Neem dan contact op via 
040-2544052 (kantoor) of via info@de-
dedance.nl. Voor informatie  en ons les-
rooster kunt u ook altijd terecht op de 
website www.dededance.nl
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2 september Kermisconflict in raad 
Aarle-Rixtel uit de doeken gedaan
Burgemeester E. Janssens heeft tijdens 
de raadsvergadering van donderdag-
avond de raadsleden volledig ingelicht 
over het kermisconflict, dat onlangs in 
Aarle-Rixtel ontstond, toen de kermis ex-
ploitanten geen standplaats wilden kiezen 
op het terrein, dat door de gemeenteraad 
hiervoor was bestemd. Vooral de persbe-
richten over het conflict moesten het bij de 
burgemeester ontgelden en het raadslid 
Gijsbers meende, dat als men een hond 
wil slaan er gemakkelijk een stok ge-
vonden kan worden. De feiten waren 
dat de gemeente Aarle-Rixtel al sinds 
enige tijd een serieuze koper heeft voor 
het oorspronkelijke kermisterrein aan het 
Heuvelplein, terwijl het bovendien, om 
verkeerstechnische redenen, niet moge-
lijk is, dat de kermis daar standplaats zou 
kiezen. De kermisexploitanten konden 
bovendien op de hoogte zijn van het feit 
dat er in Aarle een ander kermisterrein 
zou zijn als voorheen. Dat was duidelijk 
in de advertentie, die door de gemeente 
was geplaatst, tot uiting gekomen en de 
inschrijvers wisten dat.

2 september Raad nam afscheid van 
zes leden
De raad van de gemeente Aarle-Rixtel 
nam, bij monde van de burgemeester, 
afscheid van niet minder dan zes raads-
leden: te weten: de heren van Stiphout 
(wethouder), Verschuren, Swinkels, de 
Kok, Th. Jansen en Fritsen. Zij werden 
dank gebracht voor de wezenlijke bij-
drage, die zij aan het welzijn van de ge-
meente Aarle-Rixtel hadden geleverd. 

Verschuren ( namens de raadsleden) en 
wethouder van Stiphout dankten daarop 
voor de samenwerking met de raads-
leden en de ondervonden medewerking 
van het college, de secretaris en het ge-
meente personeel.

3 september Bedevaart naar Wittem
De bedevaart naar Wittem ( st. Gerardus 
) is vastgesteld op zondag 11 september. 
Om half negen vertrekt men vanaf het 
patronaat. In Wittem is er om elf uur een 
plechtige H. Mis in de kloosterkerk. Om 
half drie plechtig lof met sacraments-
processie. Zij, die aan deze bedevaart 
wensen deel te nemen kunnen zich nog 
opgeven bij mevrouw van Elst – Beek-
mans, van Roystraat 2.

7 september Harmonie “De Goede 
Hoop “
Deze week is er ongeveer f 1100 bij het 
uniformfonds van harmonie “De Goede 
Hoop” te Aarle-Rixtel binnen gekomen. 
De rekening van dit fonds bij de plaat-
selijke Boerenleenbank bedraagt thans          
fl 6300. Zaterdag aanstaande zal de har-
monie de buitenwijken bezoeken, die bij 
de vorige rondgang niet bezocht werden, 
onder andere Croy, Overbrug en de Hei-
kant.

9 september Openstelling PTT kantoor
Vanaf maandag is het postkantoor te Aar-
le-Rixtel op de volgende uren geopend: 
maandag tot en met vrijdag van half 10 
tot half 1, van 2 uur tot 3 uur en van 5 uur 
tot 6 uur. Zaterdags is het kantoor de ge-
hele dag gesloten. Vanaf maandag is de 
laatste postverzending om 18.20 uur, dus 
tien voor half 7.

HELMONDS DAGBLAD september 1966
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