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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.

BRANDWEER Tel. 1 1 2. Overige gevallen 382038. B.G.G. 040 - 2445445.
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)

M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009

Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.

Open: Ma. t/m vr van 8.30 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van  15:00 - 16:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20

SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

VERLOSKUNDIGEN  Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703

FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en  Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.

Fysiotherapie en Training  Th Kemps,R. Rijf,C. Rijf,H. Pluym, M. v Veggel).
Molenstr. 9a  tel.382120

ERGOTHERAPIE Van der Muuren-Paramedisch Centrum Laarbeek-Molenstr 9B Aarle-Rixtel-
Tel:06-19718264

CESAR-THERAPEUTE Mw. B.M. Verwijmeren, Klokstraat 16, tel. 383081
LOGOPEDIE BTC vd Heijden Paramedisch Centrum Laarbeek Molenstraat 9b Tel381524
DE ZORGBOOG KRUISWERK:  Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.

Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782  ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur. Secretariaat 0499-421733.

OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
CENTRAAL INFORMATIEPUNT: Bosschew. 20, tel.383959. ma en wo t/m vr: 09.30-11.00u
COÖRDINATIEPUNT VRIJWILLIGE THUISZORG REGIO HELMOND: Stationplein 15-21

Helmond. tel 554586. ma t/m do 9:00-17:00u. www.vrijwilligethuiszorghelmond.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989.  Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350

THUISZORG: SAVANT-ZORG,  Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 040-2459999

GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en

14.00-17.00 u, di en za 9.00-12.30u.
RABOBANK:  Dorpsstraat 10, tel. 467467. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.

Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
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: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763

Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
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zaterdag 19 april
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor

Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (par.)
Adriaan en Maria Donkers – Huibers (verj. moeder)
Jan Pennings en Tineke
Jan van Bommel (Fr. v. Bakel)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 20 april- 5e ZONDAG van  Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor

Jan van den Heuvel (par.)
Overleden ouders van Vijfeijken – Egelmeers (par.)
Overleden ouders van der Most – de Groot
Nellie Nissen – Kweens (buurt)
Overleden ouders Jeurgens – van Oekel (verj. moeder)
Tonnie Scheepers – van Boxmeer
Overleden ouders Biemans-Verbakel
Elly Biemans
Wim van Heeswijk
Geert Huisman
Louis Huisman
Harry Prinsen (verj.)
Charles Rodgers

12.00 uur Kapel – Doopviering
Marit Raaijmakers, de Zitter 3.
Bart Raaijmakers.

13.00 uur Kapel – Doopviering
Niels Rovers, Blauwe Schutplein 11.
Loes Driessen, Terlingenplein 5.

14.00 uur Kapel – Doopviering
Jorit Tielemans, Carolushof 12.

14.30 uur Kerk – Jubileumconcert
Jubileumconcert door Margot Pagels (sopraan) en Rob Rassaerts (orgel)

Maandag  21 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 22 april
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 23 april
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 24 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.30 uur Kapel – Gebedsdienst  KVO
Vrijdag 25 april - H. Marcus, Evangelist.
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Week van zaterdag 19 april t/m vrijdag 25 april
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Week van zaterdag  26 april t/m vrijdag 2 mei
Zaterdag 26 april
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang

Overl. ouders Martens – van Deursen
Overl. ouders Steenbekkers – van Alem
Overleden ouders Manders – van de Bogaard (sterfdag moeder)
Thieu Driessen (verj.)
Mariet Maas – Teunis (par.)
Johan van Sleuwen (par.)
Michel Elbers

Zondag 27 april - 6e Zondag van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Opening van de MEIMAAND.

MARIAVIERING m.m.v. Gemengd Koor “de Klokkengieters”,
de beide gilden en Harmonie de Goede Hoop.
Tonnie Driessen – Verleisdonk
Nellie van Kuijen – van den Heuvel (verj.)
Jan v. d. Sanden (verj.)
Bernard v. d. Elsen
Sien Nooijen (fund.)
Joke Smits (buurt)
Frans Verschuuren (8e j.get.)
Familie van Duppen – Sterken
Familie Verbakel – van de Zanden
Familie Sterken – van de Einde
Overleden ouders Sterken – Berkers
Overleden ouders van der Meijden – Heessels
Pastor van Diest
José van de Graef – Verberne
Toos de Jong
Martien Althuizen (j. get.)
Overleden leden van het gemengd koor “de Klokkengieters”
Overleden ouders v.d. Ven - Martens
Jo van Berne - Lennarts
Tot welzijn van de parochie

Maandag 28 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag  29 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Nelly Sterken – van Ravensteijn (trouwdag)
Woensdag 30 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Overleden ouders v. d. Rijt – de Koning, Theo, Leny en Diny
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 1 mei – HEMELVAART

In de kerk is er géén viering
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering – Herenkoor

Voorgangers: Pater Reniers en pastor Deli
Vrijdag 2 mei
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
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JUBILEUMCONCERT

Margot Pagels (sopraan) en Rob Ras-saerts (organist) delen aan belangstel-
lenden mee dat zij, vanwege het bereiken van enkele (muzikale) mijlpalen,
voornemens zijn een

JUBILEUMCONCERT
te geven op

zondag, 20 april 2008,
om 14.30 uur,

in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel.

Gedoopt
Lin van der Putten, Terlingenplein 17.
Tjeerd van Rijbroek, Dijkmanstraat 1.

Spreekuren Pastorie Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten. Wilt u op
Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen? Pastor Deli kunt u
persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur.
Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de pastor, dan kunt u daar
tijdens de spreekuren voor bellen. Op dinsdag en vrijdag, woensdag- of
donderdagochtend   van 9 tot 12 uur is er een medewerkster aanwezig op de
pastorie.  U kunt dan terecht met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en
misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving,  kunt u de pastor
bereiken op de pastorie tel.:381215.

Doopvieringen De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op  9 september
a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als
voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering van 28 september a.s.
Voor deze avond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de
spreekuren van de pastorie:tel. 381215.
.
HEMELVAART De eucharistieviering met Hemelvaart (17 mei) vindt plaats in
Mariengaarde om 10.15 uur. In de Kerk is er dan géén viering.

OPENING MEIMAAND Zondag 27 april bent u hartelijk welkom bij de plechtige
opening van de meimaand.
Attentie: de viering begint om TIEN UUR in de Kerk m.m.v. de beide gilden , de
harmonieen gemengd koor “de Klokkengieters”.

Jubileumconcert
Zondag 20 april is er om 14.30 uur in de kerk een Jubileumconcert  door Margot
Pagels (sopraan) en Rob Rassaerts (orgel).
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Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

openingstijden:
ma 13.00-17.00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

openingstijden:
di-wo-do 9.00-18.00

vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl

Vanaf 1 mei ook Aarle-Rixtel op maandagmiddag open.
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D a n k b e t u i g i n g

Allemaal bedankt voor de enorme opkomst en troost die we mochten
ontvangen bij het overlijden van mijn man, vader en opa

Henk van Hout

In het bijzonder willen wij het personeel van afdeling “de Weert” van
Keyserinnedael bedanken voor hun goede zorgen. Daarnaast ook beide pastors
die ons hun bijzondere steun verleenden.

Mien van Hout en kinderen.
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Belgisch Klokje     nr.7
Kort woordje van Pastor M. Deli
Dit keer ben ik misschien wat kort en
een beetje zwaarder van stof omdat er
buiten mijn dagdagelijkse bezigheden
niet veel spectaculairs is gebeurd.
Bovendien zit ons moeke al enkele uren
te wachten tot dat ik thuis kom.
Studiedagen
Op 7 en 8 april hadden de jonge priesters
in Den Bosch hun jaarlijkse studiedagen.
Het was wel een hele boterham maar
toch twee leerrijke dagen. We kregen er
diverse werkcolleges van o.a. Monseig-
neur Dr. Everard de Jong (Bisdom
Roermond), Mgr. Dr. L. De Maere
(Antwerpen), Dr. Hegge en Dr. T. Bangert.
Verschillende thema’s werden behandeld
o.a.;  Parochievernieuwing door geloofs-
verdieping, gemeenschapsopbouw en
evangelisatie. Ook de brief van de
Belgische bisschoppen aan de priesters
werd op diverse manieren onder de loupe
genomen en besproken.
Proficiat gouden bruidspaar
De eucharistieviering van afgelopen
zaterdagavond 12 april werd muzikaal
mooi opgeluisterd door de kinderen van
Aagje en Hans Vermaes. Deze wisten
hun ouders hiermee te verrassen ter
gelegenheid van hun gouden bruiloft.

Namens onze parochie wens ik Aagje en
Hans van harte proficiat met hun 50 jaar
huwelijkstrouw!
Gelukkige verjaardag Rob!!
Het was een echte feestweek. Ook ten
huize van de familie Rassaerts was er
volop vreugde. Onze zeer begaafde
musicus en organist Rob Rassaerts, op
wie wij allemaal trots zijn, vierde vrijdag
11 april zijn 70ste verjaardag. Wij wensen
Rob en ook zijn echtgenote Franca nog
vele gelukkige én gezonde jaren samen
toe!   Tot de volgende keer lieve mensen,
Pastor Michaël Deli

Beste Dames

Vrijdag 18 april
Operette “De Zigeunerbaron” in het
Speelhuis te Helmond
Aanvang 20.15 uur
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Donderdag 24 april
Bernadetteviering. We beginnen de
viering met een gebedsdienst om 19.30
uur in de kapel aan de Bosscheweg.
De avond wordt door onze eigen leden
ingevuld.
Het bestuur
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Grijp je kans!!

Heb je altijd al willen weten hoe een
klarinet, saxofoon, trompet of andere

instrumenten klinken?

Kom dit dan op 30 april zelf uitproberen
bij de kraam van

harmonie De Goede Hoop.
Deze kraam staat van 10.00-12.00 uur

bij het kerkplein en er zullen dan vrolijke
noten klinken van diverse muzikanten.
Op deze dag worden op het plein nog

diverse andere activiteiten gedaan.

Kom het eens zelf uitproberen!!!!!!!!!
Namens harmonie De Goede Hoop

Heleen van Asten    383147
Marieke Bouwman  383292

Harmonie
De Goede Hoop

Beste inwoners van Aarle-Rixtel,

Als U dit leest is de collecte week al
van start gegaan. Hopelijk laat u onze
collectant niet met lege handen staan,
maar geeft U een bijdrage voor de
Nederlandse Hartstichting
want dankzij de steun van de Neder-
landse bevolking is sinds 1964, het jaar
van de oprichting van de Hartstichting,
veel vooruitgang geboekt. De sterfte als
gevolg van hart-en vaatziekte neemt af.
Tegelijkertijd neemt het aantal chroni-

 

Scouting Aarle-Rixtel

VLOOIENMARKT

A.s. zondag is het weer zover, dan
houden we onze jaarlijkse vlooienmarkt
en wel op  20 april van 10.00 uur tot
14.00 uur. De verkoop per opbod zal rond
10.30 uur beginnen en er is ook weer een
kraam met koffie en lekkere broodjes.
Vanaf vandaag tot en met vrijdag 18 april
kunt u uw spullen brengen naar de
blokhut aan de Jan van Rixtelstraat. Hier
zijn van 18.30 uur tot 21.00 uur mensen
aanwezig om uw spullen aan te nemen.
Dit geldt ook op zaterdag 19 april van
09.00 uur tot 15.00 uur. Mocht u echt niet
in de gelegenheid zijn om uw spullen zelf
te komen brengen, dan kunt u naar de
blokhut bellen (383333) en zullen we ze
op zaterdag bij u ophalen.
Al uw verkoopbare spullen kunt u bij
ons kwijt op een paar uitzonderingen na
tw:
* Geen computer beeldschermen en TV
* Geen banken of matrassen
* Geen koelkasten/vrieskisten
* Geen chemisch afval

Graag tot ziens op de blokhut!
Scouting Aarle-Rixtel.

sche patienten echter sterk toe. Van
860.000 in 2006 tot naar verwachting
maar liefst 1.3 miljoen hart-en vaat-
patienten in 2020. Zo kennen we allemaal
wel iemand in de familie of vriendenkring
die met hart- of vaatziekten te maken
hebben en wat de gevolgen voor hun
leven zijn, en het zijn echt niet alleen
maar de oudere onder ons maar vergeet
vooral de kinderen niet die met een
hartafwijking geboren worden.
Dus beste mensen, geef gul, en
alvast bedankt.
Comite Aarle-Rixtel.
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Zorgcentrum Mariëngaarde
Hobbymarkt

Op zondag 6 april jl. werd er in
Zorgcentrum Mariëngaarde Bosscheweg
20 te Aarle-Rixtel een hobbymarkt/
rommelmarkt georganiseerd.
Bij de trekking van de loterij op zondag 6
april om 17.00 uur zijn op de volgende
loten prijzen gevallen:
roze    311  -  333  -  356  -  393  -  509
513  -  516  -  521  -  561  -  574  -  568
704  -  723  -  750  -  794  -  808  -  838
864  -  870
De prijzen kunnen tijdens kantooruren
(maandag t/m vrijdag 9.00 u-16.30 u)
Opgehaald worden bij de receptie van
Zorgcentrum Mariëngaarde Bosscheweg
20 Aarle-Rixtel tel:0492385333
Verder bedanken wij vrijwilligsters en
begunstigers voor hun bijdrage aan de
hobbymarkt/rommelmarkt zonder hun
medewerking hadden we dit mooie
resultaat nooit kunnen bereiken!
Zondag heeft iemand een blauw emaile
theepotje gekocht met een brander-
tje,van dit potje hebben we het dekseltje
terug gevonden , deze mevrouw kan dit
op komen halen.      Femke Roijackers
Activiteitenbegeleidster Mariëngaarde

15

www.twanvanhout.nl

Regelmatig wordt onze vereniging ge-
vraagd EHBO-ers te leveren  om te
posten bij evenementen die door clubs of
verenigingen worden georganiseerd. Bij
veel evenementen is dit ook een vereiste.
Denk met name aan sportevenementen.
De laatste jaren wordt het voor onze
vereniging echter steeds moeilijker
om EHBO-ers te leveren.
Het bestuur van de EHBO-vereniging ziet
zich daarom genoodzaakt te stoppen
met het leveren van EHBO-ers bij
evenementen. Wel is het mogelijk om
tegen een kleine vergoeding EHBO-
tassen bij ons te huren. Hierbij worden de
gebruikte artikelen ook in rekening
gebracht. De tassen kunnen worden
aangevraagd bij Piet Maas, tel.38 22 17
of 06 – 47 67 13 89.
Wel wijzen u erop dat u altijd één of meer
van uw leden een cursus bij ons kunt
laten volgen, zodat u voortaan altijd zelf
EHBO-ers in huis heeft. Zij kunnen hun
diploma ook geldig houden door de
herhalingslessen bij onze vereniging te
volgen.
Het bestuur

EHBO
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

BEZOEK AAN DE KONINKLIJKE
SERRES VAN LAKEN IN BRUSSEL
Op dinsdag 29 april brengen we een
bezoek aan de prachtige serres van het
Koninklijk Paleis te Laken bij Brussel.
09.45 uur Vertrek vanaf Mariëngaarde
12.00 uur Lunchbuffet aan de rand van

Brussel
13.30 uur Bezoek aan de Koninklijke

Serres in Laken
16.00 uur Vertrek naar dineradres
17.45 uur 3-gangen diner in restaurant

de sleutel in Riethoven
19.30 uur Vertrek naar Aarle-Rixtel
20.30 uur Aankomst Mariëngaarde
De kosten bedragen • 42,— p.p. te
voldoen bij aanmelding.
Strookje en geld in envelop graag.
Wilt U mee? Geef u dan vóór 15 april
op via onderstaande antwoordstrook bij
Dina Loomans, Dr. Timmerstraat 2 of
Hetty Lemmens Phaffstraat 28

DORPSFEESTEN 2008
Op woensdag 16 April wordt door de
stichting dorpsfeesten in samenwerking
met de seniorenvereniging/KBO aan alle
55 plussers van Aarle-Rixtel in de Dreef
een gezellige avond aangeboden,
aanvang 20.00 uur. De zaal gaat om
19.00 uur open.  De toegang is gratis.
De avond wordt verzorgd door ‘De die en
ik‘ Deze groep is regelmatig te beluis-
teren op Omroep Brabant. Ze zorgen voor
een gezellig avondje cabaret op z´n
Brabants, met veel liedjes en sketches.
Gerdie v.d. Heuvel, Bert v. Dinther, Frank
Gloudemans en Wilhelm v.d. Wijgert
zetten diverse (doldwaze) typetjes neer.
Kortom, een heerlijk avondje Brabantse
humor en zang. Wij hopen veel leden en
niet leden (maar wel 55 plussers) in de
zaal te zien om samen te genieten van
deze geweldige aanbieding van de

Stichting Dorpsfeesten. Wij zijn heel blij
dat zij ieder jaar niet alleen de jongeren
maar ook de ouderen betrekt bij de
Dorpsfeesten zodat het een feest is voor
de hele gemeenschap van Aarle-Rixtel.

SHOW LICHTSTAD REVUETHEATER
“Let’s do it again”. Lichtstad
Revuetheater  heeft op ZATERDAG 17
mei 2008 een uitvoering van de show
“Let’s do it again” , een nieuwe musical-
revue, in het Speelhuis te Helmond en
wel om 20.15 uur. De normale entreeprijs
voor deze show bedraagt  • 19,-.  K.B.O.
leden komen in aanmerking voor een
korting  van • 4,-. per entreekaart.
K.B.O. leden krijgen deze korting op ver-
toon van de KBO-pas aan de kassa van
’t Speelhuis. Men kan ook telefonisch
reserveren via 0492-587000;  vergeet dan
niet te melden dat het  KBO kortings-
kaarten  betreft !

BEAUTYDAG
Op woensdag 4 mei is er een beautydag
in het gemeenschapshuis “De Dreef”
Aanvang 13.30 tot ongeveer 16.30.
Tijdens deze middag krijgt u alle kans om
kennis te maken met producten en be-
handelingen van:  Schoonheidsspecialis-
te: Kitty v.d. Kerkhof – Linders, Pedicure
: Anja Kuijpers en Voetzoolreflex-
Therapeut: Jan Dekkers. Ook heren die
kennis willen maken met b.v. alleen
voetzoolrefex-Therapie zijn van harte
welkom. De kosten voor deze middag
zijn: 2 euro
Aanmelden kunt u bij: Dina Loomans, Dr
Timmersstraat 2  tel. 381521 Nelleke
Biemans  De Elshorst 12      tel. 383822

DANSAVOND VOOR SENIOREN
Het zijn gezellige avonden, de dans-
avonden van de seniorenvereniging uit
Aarle-Rixtel. Elke derde dinsdag van de
maand komen de dansliefhebbers  in
zaal  “ ‘t Heuveltje”  bijeen om, onder het
genot van een drankje,  met elkaar een
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dansje te wagen. Het blijft niet bij de
wals, de tango of de foxtrot. Ook de
swing, de twist en de sirtaki krijgen ruim
aandacht.
Dinsdag 15 april a.s. wordt alweer de
laatste dansavond van het seizoen
gehouden. Voor de organisatoren een
reden om er een bijzondere avond van te
maken. Zo zal er een kleine onderlinge
competitie worden gehouden onder het
motto “Dancing as the stars”. Een
deskundige jury zal de deelnemers
beoordelen en er kunnen mooie prijzen
worden gewonnen. De avond begint om
20.00 uur.
De dansavond is toegankelijk voor alle
leden van de seniorenvereniging uit Aarle-
Rixtel. Aarzel niet als u zin hebt in een
gezellige dansavond, u bent allemaal van
harte welkom !

Komt luisteren en zien tijdens optredens
van muziekvereniging”Muzikale” op 27
april en 1 mei a.s. Op 27 april zijn wij te
gast bij onze vrienden van De Zo Goed
Als Koninklijke Muziekvereniging Beek
en Donk met wie wij vanaf de oprichting
van onze vereniging hele goede contacten
hebben. Het uitwisselingsconcert vindt
plaats in hun clubhuis “De Koppelen” aan
de Koppelstraat en vangt om 14.30
u.aan.Beurtelings wordt er opgetreden en
zullen de beide dirigenten (Theo Lokin en
Marius Boogaarts ) soms zelfs ruilen van
orkest en zullen er ook een viertal num-
mers gezamenlijk uitgevoerd worden. Als
U in de gelegenheid bent deze optredens
bij te wonen zult hiervan zeker geen spijt
hebben. De toegang is natuurlijk gratis.
Mocht U verhinderd zijn dan is er op
Hemelvaartsdag wederom gelegenheid
“Muzikale”te beluisteren op het “Carat-
paviljoen” te Helmond alwaar om 14.00 u
een optreden staat gepland. www.gemeenschapsblad.nl

Koninklijke onderscheiding voor
Gerard van den Bogaard.

Afgelopen zaterdag werden in zaal de
Koning in Mierlo-Hout door de burge-
meesters van Helmond, Valkenswaard en
Laarbeek maar liefst vier Koninklijke
onderscheidingen  uitgereikt.
Een van die onderscheidingen werd door
onze burgemeester Hans Gilissen uitge-
reikte aan de heer Gerard van den
Bogaard  bij gelegenheid van de viering
van het 25-jarig jubileum van de Helmond-
se Reddingsbrigade ‘De Redddingsklos’.
De heer Van den Bogaard werd benoemd
tot lid in de orde van Oranje Nassau
vanwege zijn verdiensten voor deze 25-
jarige reddingsbrigade. In 1983 heeft de
heer Van den Bogaard de Helmondse
Reddingsbrigade ‘De Reddingsklos’ mee
opgericht. Van begin af aan is hij be-
stuurslid en momenteel functioneert hij
als secretaris. Bovendien maakt hij zich
als instructeur verdienstelijk voor deze
300 leden tellende reddingsbrigade. Al
bijna 20 jaar is hij op dit gebied ook
landelijk actief als examinator van de
Koninklijke Nederlandse Bond tot het
Redden van Drenkelingen. Momenteel is
hij bezig met het voltooien van de
docentenopleiding bij de Bond. Daarn-
aast is de heer Van den Bogaard al weer
7 jaar actief als lid van het overlegorgaan
Samenwerking Helmondse Watersport
Verenigingen. In het verleden heeft hij
zich ook verdienstelijk gemaakt als
opleider bij de Vereniging De Helmondse
Watervrienden en als bestuurslid en
kaderinstructeur van de EHBO-vereniging
in Aarle-Rixtel. De Aarlese gemeenschap
wenst Gerard van den Bogaard van harte
proficiat met deze koninklijke onder-
scheiding.                              Reportad.
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Praktijk voor reflexzone therapie, neuro-reflexologie en massage
therapie te Aarle-Rixtel

Er staan nu niet een maar twee therapeuten voor u klaar
nl. Mieke Gielkens &  Petrie van Meerendonk

• Geen wachttijden meer
• Gedeeltelijk of gehele vergoeding ziekenfonds
• Geen verwijskaart van huisarts nodig
• Beide therapeuten zijn lid van de beroepsvereniging V.N.R.T.
• Ook preventieve behandeling is mogelijk omdat voorkomen beter is dan

genezen, wie wil er in deze stressvolle tijd nu niet een uurtje voor zichzelf om te
onthaasten en te genieten!!

• Reflexzone therapie ondersteunt en stimuleert uw zelfgenezend vermogen zodat
o.a de hierna beschreven klachten kunnen verminderen: spanningshoofdpijn,

clusterhoofdpijn, migraine, duizeligheid, ziekte van Menière, hooikoorts,
slaapproblemen, obstipatie, maagklachten, incontinentie, bekkenbodem

instabiliteit, nierstenen, allergie, slijmbeursontstekingen, oorontstekingen en
overige ontstekingen, eczeem, blaasontsteking, astma, RSI, gewrichtspijnen,

jicht, aambeien, zwangerschapsbegeleiding, zwangerschapsnazorg, en
rouwverwerking

Al de goede dingen in het leven moet je geprobeerd hebben,
daar is reflexone therapie er een van

Voor meer informatie kijk op: www.petrie-zorggoedvoorjezelf.nl of bel 0492 - 383213
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Plots verschenen mannen van A.S.,
op Kerstens toneel,
balken werden naar buitengesleept,
daarvan begonnen er aan de 2e
levensfase,
dat waren er best heel veel.
Ook de pannen verdwenen rap,
die gaan tot hergebruik,
tijdelijk onder kap.
Als het gebouw helemaal is uitgekleed,
is het binnen de kortste keren plat,
de een heeft daarvan leed,
een ander zegt, eindelijk ligt op z’n gat.
De hangjeugd zoekt nu ergens anders
vertier,
ik ben echter zeer benieuwd,
of de nieuwe appartementen,
een aanwinst zijn voor hier.
RD

Mistery bird:

Het I.V.N. verzorgd een avond over
vogels, Jowan Iven heeft een speciaal
programma samen gesteld, over vogels
die je rondom Laarbeek kan zien (op een
enkele na). Hij maakt er een soort kwis
van, maar geeft ook uitleg over alle
vogels. De avond is vooral bedoeld om
beginnende vogelliefhebbers wat bagage
mee te geven in het veld, zodat je de
vogels beter herkent. Ben je geïnteres-
seeerd in vogels? kom dan op donderdag
17 april naar het I.V.N. gebouw aan de
Beekseweg in Aarle Rixtel. De avond
begint om 20.00 uur en is gratis, zoals U
gewend bent van ons ook voor niet leden

Expositie over Rie Cramer
in bibliotheek Aarle-Rixtel
In de vitrines van bibliotheek Aarle-Rixtel
laat Jo Kuijpers uit Beek en Donk een
gedeelte van de verzameling over Rie
Cramer zien. Rie Cramer werd geboren in
1887 in Indonesië. Op 17 jarige leeftijd
schreef zij haar eerste boek. Ze heeft
heel veel prentenboekjes en leesboekjes
geschreven en ook tekeningen gemaakt
voor andere schrijvers zoals Grimm en
Andersen. Wie kent niet het boek A is
een aapje? De expositie omvat naast een
aantal boekjes ook kop en schotels
beschilderd met tekeningen van Rie
Cramer.
De expositie is te bekijken tot eind mei
tijdens openingstijden van de bibliotheek.

De bibliotheek
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Onze lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel 
                Anno 1324 

ZONDAG  
 

20 APRIL 2008 
 

DIENSTENVEILING 
 

MET O.A. RONDVLUCHT of BALLONVAART  
VIP BEZOEK PSV of FEIJENOORD 

 

AANVANG: 14.00 UUR 
TERREIN OPEN VANAF 13.30 UUR 

 

JAN VAN DOORENPAVILJOEN 
 

TORENAKKERWEG AARLE-RIXTEL 
 

MUZIKALE ONDERSTEUNING  
 

DUO FRANS & CARL 
 

BEKEND VAN O.A. CD`S: 
HERINNERINGEN AAN CROY 

 
EINDE: +/- 18.00 UUR 
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Groeten uit Soedan

Op het moment dat ik dit stukje schrijf,
zit de helft van mijn uitzending naar
Soedan er al op. De tijd vliegt voorbij! Ik
heb een website,
rinyinsoedan@waarbenjij.nu, en ik zie dat
deze meer dan 10.000 keer is bezocht.
Ik vind het erg leuk dat er zoveel mensen
mijn website lezen en dus aandacht
hebben voor mij.
Met mij gaat alles prima. Het werk als
militair waarnemer bevalt me goed. Het
doel van militair waarnemer is controleren
of het vredesverdrag wordt nageleefd en
het monitoren van militaire activiteiten van
de voormalige strijdende partijen. Dit
doen we door dorpen te bezoeken
(patrouilles genaamd) in ons eigen ge-
bied. Dit gebied is zo groot als
Nederland. Ons team bestaat uit 24
waarnemers. Telkens gaan we met 4
waarnemers van verschillende nationali-
teiten, tezamen met een tolk en 2
vertegenwoordigers van de voormalige
strijdende partijen. In gebieden waar het
wat minder veilig is worden we beveiligd
door 24 zwaargewapende infanteristen
van het Bangladesh bataljon. Onderweg
naar een dorp controleren we op grote
troepenverplaatsingen en verdachte
zaken. In de dorpen hebben we gesprek-
ken met de dorps- en stam-hoofden en
soms het hoofd van het gewest. Als er in
het dorp ook een legereenheid is
gevestigd, hebben we ook een gesprek
met de commandant van die eenheid. In
het gesprek gaat het in eerste instantie
over de veiligheid. Dit kan zijn of er nog
incidenten zijn, problemen met militairen
of guerrillastrijders, rovers of ander
gespuis. Daarnaast praten we over de
gezondheidszorg, onderwijs, eten en
drinken en dergelijke. Ook  kunnen de
hoofden zelf zaken aan de orde stellen.
Alles wordt na de patrouille vastgelegd in
een rapport en een dorpsprofiel. Dit

rapport wordt door de 4 waarnemers
ondertekend en dan is het een officieel
rapport van de VN. Deze gaan naar het
hoofdkwartier van de Verenigde Naties in
Juba, Khartoum en New York.
Zoals jullie in het interview in de Laar-
beeker en het Eindhovens Dagblad
hebben kunnen lezen, leven hier de
mensen nog zo’n 100 tot 200 jaar terug.
Op sommige plaatsen leven ze erg
primitief en dragen ze nauwelijks of geen
kleding. 90% van de bevolking van Zuid-
Soedan woont in een toekel (hut). Er zijn
hier geen harde wegen, allemaal zand-
paden. Alleen in de hoofdstad van het
Zuiden, Juba, ligt 1 asfaltweg van het
vliegveld richting de regeringsgebouwen.
Na 21 jaar burgeroorlog probeert het
zuiden van Soedan de zaken weer op te
pakken. De regering is begonnen met het
opbouwen van de infrastructuur, maar dit
gaat een lange tijd duren en kost heel
veel geld. De VN zit hier nu sinds januari
2006 en probeert tezamen met allerlei
hulporganisaties hulp te verlenen aan de
bevolking. Maar Zuid Soedan is zo groot
als West-Europa, dus het kost nog wel
enige tijd voor alle dorpen zijn voorzien
van hulp. De inwoners van Zuid-Soedan
zullen veel zelf moeten doen om het land
op te bouwen. En dat is voor de mannen
best wel moeilijk, zij zijn werken niet
gewend. Hier werken alleen de vrouwen
en de mannen dragen de verantwoorde-
lijkheid en jagen.
De vraag of de mensen hier arm zijn, is
voor mij soms moeilijk te beantwoorden.
Sommige vooral primitieve stammen
wonen volgens mijn gevoel in een
paradijs. Ze hoeven zich nergens zorgen
over te maken, zoals wat zal ik vandaag
aantrekken. De problemen die ze hebben
zijn de gezondheid en het eten en
drinken. Daar mankeert hier wel wat aan.
Eten en drinken zijn er niet altijd
voldoende of van goede kwaliteit. In veel
dorpen is er geen gezondheidszorg en
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geen medicijnen. Als je ernstig ziek
wordt ga je gewoon dood. Gemiddeld
worden de mensen hier niet ouder dan 50
tot 55 jaar. Meiden van 14 jaar zijn hier al
moeder. Sommige sterven, omdat hun
lichaam nog niet helemaal volgroeid is, in
het kraambed. De ziektes die hier voor-
komen zijn: Cholera, diaree, geslachts-
ziektes en malaria.
Deze maand nog wordt er een volks-
telling gehouden om te weten te komen
hoeveel mensen hier wonen. In het
vredesverdrag staat een verdeling van
landsinkomsten per hoofd van de be-
volking aangegeven. De regering van het
zuiden vindt dat ze te weinig geld krijgen,
omdat de regering van Soedan het aantal
inwoners in het zuiden veel te laag
inschat.
In 2011 wordt er een volkraadpleging
gehouden of Zuid-Soedan bij Soedan wil
blijven of een onafhankelijke staat wordt.
Zoals jullie zien is hier nog heel veel te

doen. Ik hoop dat iedereen zich aan het
vredeverdrag zal houden, zodat de
mensen hier in vrede kunnen leven.
Naast het werk als waarnemer, probeer
ik voor 2 van onze tolken (voormalige
kind-soldaten) een project, instantie of
donor te vinden, die kan zorgen dat zijn
naar de Universiteit kunnen. Ze willen
beidne graag gaan studeren, maar
kunnen dit niet betalen. Ik denk dat het
voor het land goed is als ze goed
gestudeerde mensen hebben die het land
mee helpen op-bouwen. Via internet en
ons Ministerie van Buitenlandse zaken
ben ik zoekende voor hen. Ik heb al
aardig wat instanties aangeschreven,
maar tot op heden nog geen resultaat
geboekt. Maar ik blijf zoeken voor ze. Er
is een kleine moge-lijkheid dat ze via het
veteranenbeleid een kans maken.
Dit was het tot zover!
Groeten uit Juba in Zuid-Soedan.
Riny van den Bogaard
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Informatie over de opzet en
werkwijze van de Wmo
Servicepunten Aarle-Rixtel,
Lieshout en Mariahout

Uit met name de kleine kernen verdwijnen
steeds meer voorzieningen en daarmee
de mogelijkheid om sociale contacten op
te bouwen en te continueren. De identi-
ficatie van veel bewoners met de eigen
kern rol speelt echter een belangrijke rol
in welzijn en welbevinden. De netwerken
van de bewoners per kern zijn een
belangrijke basis voor het welzijn van de
individuele burger; zeker de oudere en/of
gehandicapte burger. Deze netwerken
moeten worden opgezet en gewaarborgd
worden. Een Wmo-servicepunt is zo’n
netwerk. De vraag van de (individuele)
burger wordt in een vroeg stadium
opgepakt en beantwoord. Naast het
bovengenoemde voordeel van de
netwerken hebben Servicepunten als
voordeel dat er minder problemen zijn
met het vervoer, minder omwegen zijn bij
doorverwijzingen en de kosten lager
kunnen zijn.
Taken/functie Wmo-servicepunten :
Het geven van informatie, advies, vraag-
verheldering op hoofdlijnen, doorverwijzing
Wmo-breed en beantwoording van
individuele vragen. Een Wmo-servicepunt
is anders dan een lokaal loket. De Wmo
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
kent 9 prestatievelden. Er is veel
aandacht voor het geven van informatie
en advies en een stuk ondersteuning en
op een later tijdstip, indien mogelijk ook
bemiddeling, op het gebied van wonen,

vervoer, welzijn, zorg.
Het Wmo-servicepunt is niet alleen voor
ouderen en mensen met een beperking
maar voor iedere bewoner van Laarbeek.
De Wmo-servicepunten dienen het begin
en eindpunt te zijn van alle voorkomende
vragen. Dus geen onnodige doorver-
wijzing!
Onderwerpen:
Items in de Sociale kaart, zoals: Zorg en
Welzijn, Sociale alarmering, Maaltijden,
Hobby en vrije tijd, Gezondheidswijzer,
Mantelzorg, Vrijwillige Hulpdienst,
Schuldhulpverlening, Informatie
in-komens-onder-steuning, Opvoedings-
ondersteuning, Voorzieningen.
Gewerkt wordt met de Digitale Sociale
Kaart Laarbeek Kaart:
www.socialekaartlaarbeek.nl
Uitgangspunten:
Allerlei vragen kunnen worden gesteld op
uiteenlopend terrein voor iedereen
Aansluiting zoeken bij huidige service-
punten. Vrijwilligers werken samen met
specialisten van de gemeente. Bemidde-
ling vindt in de Wmo-servicepunten
plaats.
Direct betrokkenen:
Vrijwilligers huidige servicepunten;
Activerend huisbezoekers
Ouderenadviseur
Bibliotheek
Medewerker sociale kaart
Wmo-loketmedewerkers
Zorg om ’t Dorp Mariahout
OOW werkgroep Lieshout
Stichting Platform Aarle-Rixtel
Gemeente Laarbeek
Overige betrokkenen:
Er wordt samengewerkt met  de volgende
organisaties:
de KBO’s; Stichting Gemeenschaps-
huizen Laarbeek; Klankbordgroep De
Grote Klok, Steunpunt Mantelzorg; MEE;
Zorgbelang; Platform Jeugd; zorgaan-
bieders; buurtverenigingen; Platform
Gehandicaptenbeleid Laarbeek;
Seniorenraad; woningbouwstichting;
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6,45
Geldig heel de maand juni 2007

scholen; Politie; MaDiHP (Maatschap-
pelijk Werk); Zonnebloem; huisartsen;
Belangenbehartigings-groeperingen.
Aansturing
Aansturing: de coördinatie vindt plaats
vanuit de welzijnsorganisatie de Stichting
Welzijn Laarbeek.
Begeleiding: SWL/SVwL (Steunpunt Vrij-
willigerswerk Laarbeek). Werkgroepen uit
de 3 kernen. De werkgroepen fungeren
als lokaal klankbord voor het Wmo-
servicepunt. Dit vergroot de betrok-
kenheid van de inwoners uit de kernen.
De start vindt plaats met 3 spreekuren
per week (3x2 uren) per kern.
Welke lokaties:
-Mariahout: Dorpsservicecentrum /

Buurthuis
-Lieshout: Dorpshuis
-Aarle-Rixtel: Mariëngaarde.

Vrijwilligers:
- De bezetting van de Wmo service-
punten wordt geregeld door en met
vrijwilligers
- Een beroepskracht van Stichting
Welzijn Laarbeek ondersteunt de vrij-
willigers
- De vrijwilligers hebben een training
ondergaan.
- Er is een vrijwilligersreglement en een
vrijwilligerscontract
- Privacy is belangrijk, er wordt een
vrijwilligerscontract opgesteld waarin
respectering van de privacy expliciet
wordt vernoemd. Uit de Zorg is een
reglement beschikbaar voor vrijwilligers.

Goede samenwerking met Wmo-loket
Gemeente wordt nagestreefd.

De Wmo-servicepunten zijn 3x per week
(2 uur) open. De spreekuren worden
verzorgd door de vrijwilligers.
In de startfase houden de vrijwilligers met
de Wmo-loket medewerker van de
gemeente gezamenlijk een aantal
spreekuren in de drie kernen.

In het eerste jaar is er extra aandacht
voor de samenwerking tussen de service-
punten en de Wmo-loket medewerkers.
De noodzakelijk geachte uniforme werk-
wijze wordt hiermee sterk gestimuleerd.
Verschillen en knelpunten worden zeer
snel gesignaleerd.
Bereikbaarheid:
De Wmo-servicepunten zijn in iedere
kern 3x per week geopend. Burgers
kunnen ook op andere moment vragen
hebben. De bereikbaarheid zal
gerealiseerd worden via telefoon en email
verbinding.

Wmo-servicepunt Aarle-Rixtel:
Telefoon: 0492-383959
Email: wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl

Openingstijden:
Aarle-Rixtel:
Maandag: 10.00-12.00 uur
Dinsdag: 18.30-20.30 uur
Donderdag: 13.00-15.00 uur

Aarle-Rixtel brengt • 2086,64 euro op
voor het Reumafonds

Aerlenaren bedankt!
Aarle-Rixtel 2 april 2008 Het Reumafonds
heeft in Aarle-Rixtel bijna 2100  euro
opgehaald tijdens de jaarlijkse
collecteweek. Met dit geld kan het fonds
nóg meer onderzoek doen naar de
bestrijding van reuma, zeker nu uit
onderzoek in samenwerking met TNO
blijkt dat reuma een ‘volksepidemie’
dreigt te worden. Eén op de vijf mensen
in Nederland boven de twintig jaar heeft
last van een vorm van reuma. Alle
vrijwilligers die in de regio hebben
meegeholpen tijdens de collecte bedankt
het Reuma-fonds hierbij hartelijk.
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Even in de frisse lucht heel diep adem-
halen, nu kan het nog, over een paar
maandjes staat heel rokend Nederland
verplicht buiten te paffen, het KNMI zal
dichte mist voorspellen, zons- en
maansverduisteringen en de mussen
vliegen met mondkapjes rond. Het
rookverbod komt er aan, verrassend
nieuws van de pubs uit Engeland, meer
volk in de kroeg en grotere omzet sinds
de invoering van het rookverbod. Zou dat
hier ook gaan lukken, eigenlijk wel
logisch, je drinkt veel vaker als je geen
shaggie hoeft te rollen, steeds aan een
peuk moet lurken en de asbakken moet
verplaatsen. Persoonlijk ken ik wel
mensen die uit cafés en zalen wegblijven
vanwege de zware walmen die er soms
hangen. We gaan het meemaken na 1
juli. Over frisse lucht gesproken. Plant bij
elk huis een kastanjeboom en je bent
verzekerd van voldoende zuurstof tot in
lengte van dagen want volgens de
geleerden is deze boom in staat om de
CO2 luchtjes om te zetten in zuurstof.
Wat ze niet allemaal ontdekken tegen-
woordig. Elders in Nederland pompen ze
de rommel gewoon de grond in, plaats
genoeg, geen probleem meer voor het
milieu en de bodem zakt niet meer zo
hard. De milieufreaks verzetten zich er fel
tegen want er zit al genoeg afval daar
beneden. Ik vroeg me af, wie moet ik nou
weer geloven. Wat een natte moesson in
maart, volgens de weerfanaten was het
sinds 1901 niet meer zo nat in maart. Als
klap op de vuurpijl begon de winter rond
de Paasdagen. Als je op de natuur zou
moeten afgaan raak je volledig het spoor
bijster. Regen deert mij over het alge-
meen niet zo erg, ge bent niet van suiker,
zei ons opa vroeger. Maar het valt niet
mee om tegen de wind in, met een
beregende bril, een nat bankpasje in een

gleufje te frotten om wat geld te pinnen
uit de BUITENmuur van de bekende bank
in de Dorpsstraat. Zo dat is er uit. Wel
de stoep verhoogd, gelukkig maar,
anders had ik met de huishoudtrap
achter op de fiets geld moeten gaan
pinnen. Waarom niet even een klein
afdakje boven de flappentap. Een beetje
klantvriendelijk-heid had toch wel in het
budget voor de verbouwing opgenomen
kunnen worden. Tip voor de volgende
keer. Het buiten-leven in de tuin begint
langzaam op gang te komen. De mezen
sjouwen al weer met mos en paardenhaar
en de merel zit al weer pontificaal op zijn
nest, in de klimop boven op de schutting.
Wil je wat meer vogels in de tuin dan
volgt hier tip 1: Bak een bananenvlaai
met diverse noot-jes en chocolade
volgens een overheer-lijk recept uit de
krant. Laat deze niet helemaal gaar
worden, ik snap niet hoe dat mogelijk is
want we hebben het precies volgens het
recept gedaan. Plaats deze mislukte
taart in de tuin en ben getuige van een
heroisch gevecht tussen merels, kauwen
en ongeveer 30 roeken. Het leek wel een
scene uit de film Birds van Hitchcock. De
roeken heb-ben gewonnen. Het is drie
dagen geleden maar vandaag nog landen
elk uur nog een of twee roeken in de tuin
op zoek naar de restanten. De vinken
zingen de laatste dagen dat het een lieve
lust is. Luister eens heel goed naar zijn
riedeltje. Aan het eind klinkt steeds
Sieskewiet. In Helmond schijnen er
vinken Sieskeweed te roepen en dat is
dom want dadelijk verbieden ze het
vogeltje daar nog. Ik ben dezer dagen
nog eens op Croy gaan kijken naar de
Nijlganzen in de Goorloop. Een beetje
vreemde combinatie maar bij gebrek aan
de Nijl zwemmen deze langnekken
inmiddels door heel Nederland. Er zit een
paar en ik ben benieuwd of ze gaan
broeden. De rest van de watervogels kan
rustig inpakken wat ze zijn zeer agressief
en dulden geen andere soortgenoten in

De Meikever
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Mooie opbrengst
voor Ghana.

In de week voor pasen hebben vele
vrijwilligers bij U aangebeld om het
vastenactiezakje op te halen ten behoeve
van het project in Ghana. Een nieuwe
wasmachine, droger en strijkmachine om
de was van het ziekenhuis weer
machinaal te kunnen doen in plaats van
met de hand te wassen, en om een
kookplaats voor de familieleden van
opgenomen patienten te realiseren. Ook
de landelijke vastenactie heeft toegezegd
deze projecten mee te zullen onder-
steunen.
De opbrengst hier in Aarle-Rixtel was
heel goed te noemen, ruim 5500 euro,
tesamen met alle Laarbeek-parochie’s en
de vastenactie moet het mogelijk zijn om
de projecten nog dit jaar te realiserenin
Ghana. Wij zullen U daarvan verslag
doen.
Namens de mensen in Ghana heel
hartelijk dank voor uw bijdrage en de
vrijwilligers heel hartelijk dank voor het
vele werk dat U verricht hebt.
Brood voor brood.
Een ander project dat momenteel nog
onze aandacht heeft is de graanmolens
voor de vrouwen in Ghana. Voor dit
project hebben we naast de verkoop van
de broden een groot bedrag mogen
ontvangen van de familie Sterken, De
aanleiding hiervoor was het overlijden van
Mevr. Nelly Sterken, en zijzelf heeft aan-
gegeven graag een bijdrage te willen voor
dit project in plaats van bloemen.
Hiervoor zijn wij de familie zeer erkentelijk
en wij zullen zorgen dat het geld zijn
bestemming zal krijgen bij de vrouwen
daar. Mocht U nog nadere informatie
willen neem dan gerust kontat op met
Marij Schepens, tel. 382301
MOV-groep Aarle-Rixtel

Reanimatie:

Stichting Hart & Aa’s, werkgroep Laar-
beek, is druk bezig met de herhalings-
lessen reanimatie. Tegelijkertijd worden
onze cursisten het omgaan met de AED
(automatische externe defibrillator)
onderwezen. U weet dat in de Dorps-
huizen van Laarbeek allemaal een
defibrillator hebben. Maar ook op andere
plaatsen hangen of komen in de nabije
toekomst steeds meer defibrillators te
hangen. Er hangt er een bij de MCD aan
de muur bij de kassa. Belangrijk is het
dat mensen deze apparaten kunnen en
mogen bedienen. Stichting Hart &Aa’s
organiseren in september / oktober weer
enkele nieuwe cursussen reanimatie met
AED. Heeft u daarvoor interesse, neem
dan contact op met Ad Loos, tel. 382034
of stuur een email met uw gegevens
(Naam, adres, geboortedatum, telefoon-
nummer) naar adloos@zonnet.nl
De cursussen worden gegeven door
gecertificeerde docenten die zelf werk-
zaam zijn op intensive care. Aangezien
de stichting in heel Laarbeek werkzaam
is, wordt de cursus gegeven op de plaats
met de meeste aanmeldingen. Dorps-
huis Lieshout, Ontmoetingcentrum Beek
en Donk, de Dreef Aarle-Rixtel of moge-
lijk zelfs in al de drie plaatsen.

hun territorium. Ik ben hevig in twijfel,
moet ik de komende tijd nog werken aan
het nieuwe Brabantse volkslied want daar
hoor ik helemaal niemand meer over of
moet ik eerst nog de partij TOA (Trots Op
Aarle-Rixtel) oprichten. Politiek heeft niet
echt mijn voorkeur, ik stort me maar op
het eerste couplet.
De meikever.

www.gemeenschapsblad.nl
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Koninginnedag 2008

Ochtend op het Kerkplein
Vanaf 10.00 uur  is het feest op het
Kerkplein! Net als alle andere kinderen in
Nederland mag je je oude speelgoed,
boeken, cd’s en andere spulletjes
verkopen. Maar er is natuurlijk ook plek
voor goocheltrucs of knikkers raden,  zelf
gebakken koekjes of grabbeltonnen.
Bedenk het maar! Maak je graag muziek,
kun je goed dansen of wil je graag iets
anders aan een groot publiek laten zien?
Stap dan op het podium en vertoon je
kunsten.
Om 12.30 gaat de jaarlijkse Versierde-
fietsenoptocht van start. De mooiste,
gekste en meest originele Koninginne-
dag-fietsen rijden dan door het dorp,
achter de Harmonie aan. Versier dus je
fiets en rijd lekker met ons mee! De
meest bijzondere fietsen worden natuur-
lijk beloond.
Middag op De Hut
Voor de jeugd tot 10 jaar hebben we een
10-tal spelletjes opgesteld.
Voor de leeftijdsgroep vanaf 10 hebben we
een circuit opgesteld met spelen die
aansluiten bij deze leeftijdsgroep en
natuurlijk het penalty-schieten.
We hebben weer een  DRAAIMOLEN met
wel 30 zitplaatsen naar De Hut gehaald.
Natuurlijk is dansschool Didi weer van de
partij.
Voor de kleintjes hebben we een
luchtkussen en hebben we Bert met zijn
huifkar weer kunnen vastleggen.
Om 16.00 uur is de prijsuitreiking van de
kleurwedstrijd
Oproep
Om ons te assisteren bij de spelen  van
13.00 uur tot 16.00 uur in de kramen op
koninginnedag hebben wij nog enige
vrijwilligers nodig.
Als u ons wilt helpen, geef dat dan svp.

door aan Marthie van Alem (tel.382088).
Opgave voor het
minivoetbaltoernooi.
Het toernooi begint om 13.00 uur.
Voor beide groepen geldt: gemengd voor
dames en heren. Er wordt gespeeld 7
tegen 7 met aangepaste zaalvoetbal-
regels.
Aanmelden bij  Bert van Zutphen,
Opstal 4  Per E-MAIL kan ook:
bvzutphen@hetnet.nl.

Aanmeldingsstrook voor het minivoetbal
op Koninginnedag woensdag 30 april

O Recreatiegroep vanaf 16 jaar

O Prestatiegroep vanaf 16 jaar

Naam Team:
………………………………………………………………………………
Contactpersoon
 ………………………………………………………………………………
Inleveren uiterlijk 22 april

Optreden
Kinderkoor KiKo aarle-rixtel

In gezamenlijke uitvoering Stichting
Kunsteducatie Laarbeek
Op 19 en 20 april is er een expositie en
kindervoorstelling vanuit een samen-
werking in Laarbeek tussen de cursussen
toneel, muziek, beeldend en kinderkoor
KiKo:

SPROOKJESHERRIE

Sprookjesherrie is een voorstelling over
sprookjes en over mensen. Een voor-
stelling waarin wegduiken in een sprookje
niet zo veilig meer is, waarin fantasie en
werkelijkheid elkaar overlappen.”
De aanvang van de voorstelling is beide
dagen om 14.00 uur.
Entree • 3,=, in het Buurthuis Mariahout.
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STICHTING PLATFORM AARLE-RIXTEL
Integraal
Dorpsontwikkelingsprogramma
iDOP
Starters- en Seniorenwoningen
In een eerdere publicatie heeft Platform
Aarle-Rixtel een overzicht gegeven van
knelpunten en wensen, zoals genoemd in
het iDOP.  Als tweede stond:  Starters/
Seniorenwoningen
De demografische gegevens tonen aan
dat Aarle-Rixtel relatief veel kinderen/
jongeren heeft tot de leeftijd van ca 15
jaar en dat jongeren van 15 tot 45 jaar
beneden de gemiddelden liggen van
Laarbeek en de provincie. De jongeren
verdwijnen uit Aarle-Rixtel. Behoud van
de jongeren is een must voor de leefbaar-
heid van Aarle-Rixtel. Daarom is een
startersproject voor het bouwen van
woningen die voor jongeren betaalbaar
zijn, van buitengewoon belang voor Aarle-
Rixtel.
 geleden het initiatief genomen voor het
oprichten van een startersvereniging, het
zoeken en verenigen van starters, het
bespreekbaar maken en enthousias-
meren van het gemeentebestuur, de
wethouders en raadsleden. Inmiddels is
de Startersvereniging Laarbeek opgericht.
In het bijzijn van notaris Otten en
kandidaat-notaris Gulick hebben twee
leden van de Initiatiefgroep Starters Aarle-
Rixtel t.w. Leon Sloots en Guus Tilburgs,
de oprichtingsakte ondertekend. Als
rechtspersoon zal de Startersvereniging
Laarbeek nu gaan onderhandelen met de
Gemeente Laarbeek over bouwgrond en
de loting vanuit de vereniging om te
komen tot een volgordelijst van leden
binnen de startersvereniging.
Op verzoek van de Gemeente is gekozen
voor een “Laarbeek” naam . De vereniging
start het eerste project in Aarle-Rixtel
maar kan daarna voor heel Laarbeek zijn
expertise en knowhow ter beschikking
stellen. De ondertekening van de op-

richtingsakte gebeurde onder het
toeziende oog van de voorzitter van Stich-
ting Platform Aarle-Rixtel. Het Platform
heeft zich bijzonder ingezet voor dit
startersproject. Platform Aarle-Rixtel zet
zich belangeloos in voor de leefbaarheid
van Aarle-Rixtel en daarin past het
startersproject uitstekend.
Aarle-Rixtel kent relatief veel senioren en
de verwachting is dat dit zal toenemen.
Er zijn enkele projecten gepland zoals
Zonnetij, Mariëngaarde en het Patronaat
waarin o.a. woningen voor senioren zijn
opgenomen. Het opzetten van een
seniorenhuisvestingsproject naar
voorbeeld en/of in samenwerking met
SIR zal onderzocht moeten worden.
Zoals iedereen in Het Gemeenschaps-
blad en De Laarbeeker heeft kunnen
lezen, houdt Platform Aarle-Rixtel op 14
april om 20.00 uur in de Couwenbergh
een openbare vergadering. Zowel Starter-
vereniging Laarbeek als het bouwproject
Zonnetij staan op de agenda van die
vergadering.           Platform Aarle-Rixtel:
www.platformaarlerixtel.nl
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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.

ACTIE ACTIE ACTIE!
PERMANENTE MAKE-UP. In de zomer
zonnen en zwemmen zonder zorgen?
Dat kan!!! In de maanden maart en april
20% korting op alle PERMANENTE
MAKE-UP. Lippen, eyeliner, wenk-
brauwen. Of wilt u komen voor een
schoonheidsbehandeling of pedicure-
behandeling? Dat kan natuurlijk ook! Wij
werken met Sans Soucis, Biodroga en
Atame. Voor meer info: “La Belle Vie”
0492-383024  Heindertweg  24   Aarle-
Rixtel.
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Openingstijden showroom
wo-do  :13.30-18.00 uur
Vrij    : 13.30-21.00 uur
za     :09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Vraag naar onze aanbiedingen!
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Ganzeveer 2 alleen op KOP !
Na het puntverlies van concurrent Mixed
5 eerder die week tegen nr.3 Mierlo 3,
moest Ganzeveer 2 spelen tegen BCAB
1. Eerder was deze wedstrijd geëindigd
in een 5 – 3 overwinning voor Ganzeveer,
terwijl we na de mixen en herendubbel
toch met een 3 – 0 achterstand begon-
nen. Afgelopen zondag 30 maart was dus
de return.
Nienke en Ferry starten tegen de eerste
heer en eerste dame van BCAB en
wonnen met 21-15 en 21-18. Ook
Stefanie en Sander wonnen hun mix (22-
20, 21-16).
In de herendubbel werd de eerste set met
11-21 verloren en ondanks beter spel
ging ook de tweede set (18-21) naar
BCAB. Nienke en Stefanie hadden geen
problemen met de dames van BCAB en
wonnen makkelijk met 21-14 en 21-7.
In de enkelspelen verloor Sander met 11-
21 en 18-21. Nienke speelde een dege-
lijke partij en won met 21-14 en 21-13.
Ferry verloor in een spannende driesetter
met 20-22, 21-16 en 12-21. Stefanie
stelde de overwinning zeker door
eenvoudig met 21-12 en 21-7 te winnen.
Eindstand Ganzeveer 2 – BCAB 1 5 – 3
Nog twee partijen te gaan voor het
kampioenschap !

Clubkampioenschappen
B.C. De Ganzeveer 2008
Op zondag 6 april hield badmintonclub
De Ganzeveer uit Aarle-Rixtel haar
jaarlijkse clubkampioenschappen. Het
spelniveau was deze keer bijzonder hoog,
hoewel het aantal deelnemers wat lager
was dan normaal.
Bij de enkelspelen waren er voldoende
inschrijvers om een indeling in A-

(hoogste competitiespelers) en B-klasse
(lage competitiespelers en recreanten) te
maken. Bij de overige onderdelen werd
een mix gemaakt van alle spelers in
zwak-sterk combinatie.
Na een speeldag van 10:00 tot 17:00 uur
kon B.C. De  Ganzeveer haar nieuwe
clubkampioenen bekend maken. In de
damesenkel werd Stefanie van Melick
eerste en bij de heren enkel spelen is
Oskar Martens clubkampioen geworden.
Een overzicht van alle uitslagen is
hieronder weergegeven:
Heren dubbel
1e  Sander van den Hemel & Tijn van
Boekel
2e  Daan van Melick & Jan van Melick
Damesdubbel
1e  Nienke Houët & Joyce Baghat
2e  Stefanie van Melick & Anja van Melick
Gemengd dubbel
1e  Oskar Martens & Anja van Melick
2e  Sander van den Hemel & Anne van
den Elsen
3e  Johan Manders & Helen Nossin
4e  Stephan Smits & Annemarie Smedts
Dames enkel B-klasse
1e  Anne van den Elsen
2e  Maike Beks
Heren enkel B-klasse
1e  Thijs Derks
2e  John van der Linden
Dames enkel A-klasse
1e  Stefanie van Melick (clubkampioene)
2e  Nienke Houët
Heren enkel A-klasse
1e  Oskar Martens
2e  Daan van Melick
3e  Johan Manders

Het bestuur bedankt alle deelnemers voor
hun sportieve bijdrage en hoopt ook
volgend jaar weer dat zo veel mogelijk
spelers deelnemen aan de
clubkampioenschappen.



De Zorgboog groeit sterk in de regio Helmond. 
Daarom zijn we voortdurend op zoek naar 

nieuwe collega’s voor diverse functies, 
zoals verzorgende en verpleegkundige.

Houd je van mensenwerk en wil je graag
een leuke en uitdagende baan in de zorg?

Aarzel niet! Kijk voor een actueel 
vacatureoverzicht en meer informatie op 
www.zorgboog.nl of bel: (0492) 348 404.

Werken in de zorg is leuk! Werken in de zorg is leuk! 

Drukkerij Aarle-Rixtel
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Dit jaar Strokeplay voor lage handicap-
pers
EERSTE LUSTRUM
LAARBEEKSE
GOLFKAMPIOENSCHAPPEN
Laarbeekse golfliefhebbers kunnen vrijdag
29 augustus alvast reserveren in de
agenda.
De achttien holes op Golfbaan Burg Golf
Gendersteyn in Veldhoven zijn die dag
gereserveerd voor het eerste lustrum van
de Laarbeekse Golf Kampioenschappen
2008. Evenals voorgaande jaren wordt
gespeeld in twee categoriën, de lage en
hoge handicappers. Nieuw dit jaar is, dat
de lage handicappers strokeplay spelen.
De titel Laarbeeks Golf Kampioen is dan
ook voor de dame én heer met het minst
aantal slagen tijdens deze wedstrijd. De
hoge handicappers spelen – zoals
afgelopen vier jaar – stableford met
handicapverrekening.
De Laarbeekse Golfkampioenschappen
kent een groot aantal succesvolle deel-
nemers uit Aarle-Rixtel. De titel bij de
dames werd in 2006 behaald door Toos
de Vries, vorig jaar werd Brigit Jonker-
gouw Laarbeeks Kampioen. Een groot
aantal Aarlese dames en heren vielen de
afgelopen vier jaar in de prijzen met een
tweede of derde plaats, birdy, de longest
en neary.
De kosten voor deelname, inclusief koffie
en appeltaart bij ontvangst en dinerbuffet
na afloop van de wedstrijd zijn hetzelfde

als vorig jaar en bedragen • 65,-.
Inschrijving is alleen voor Laarbeekers in
het bezit van een Golfvaardigheidsbewijs
(GVB),  mogelijk vanaf begin juni. In de
media wordt u hiervan tijdig in kennis
gesteld. Deelnemers aan de voorgaande
Laarbeekse Golfkampioenschappen
krijgen eind mei een inschrijfformulier
toegezonden.

Jeu de Boules Club “Du-Tie-Ut”
Jeu de Boules Club “Du-Tie-Ut” heeft een
nieuw verenigingsgebouwtje en wat voor
een. Deze club heeft nu de mogelijk-
heden om de spulletjes die nodig zijn om
dit spel te spelen op een centraal punt
op te bergen. Wat nu hers en dwers bij
de leden in bewaring wordt gehouden. Dit
gebouwtje voldoet aan bijna alle eisen en
het leuke hiervan is, dat het tot stand is
gekomen door vrijwilligers en eigen leden
van onze club. Naar alle tevredenheid van
de actieve voorzitter Cor van den Berk.
“Du-Tie-Ut” kan nu beschikken over een
toiletruimte. Dit is vooral toepasselijk
wanneer er toernooien worden gespeeld.
Het aanbieden van een kopje koffie, is nu
van grote waarde aan de mooie aanrecht.
Zo is de hele ruimte goed besteed en
goed over nagedacht. U mag een kijkje
komen nemen op zaterdag 19 april om
11.00 uur, want dan gaan we onze nieuwe
“Bouler-Drome” officieel openen. U kunt
het gebouwtje vinden op het Heuvelplein
aan de Goossensstraat, naast het
Cullinair centrum. We beleven heel veel
plezier aan ons nieuwe onderkomen.
Tijdens deze opening gaan we met u,
lekker een balletje leggen. Boules ballen
zijn volop aanwezig. U wordt gewoon lid
van “Du-Tie-Ut”. Daar krijgt u geen spijt
van. Tot ziens op zaterdag 19 april om
11.00 uur bij de opening.
Het bestuur van “Du-Tie-Ut”.
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3x van Ganzenwinkeltournooi

In maart zijn er liefst 3 wedstrijden
verschoten in het kader van het van
Ganzenwinkeltournooi van handboog-
schutterij “De Eendracht” uit Aarle Rixtel.
We kunnen terugkijken op wederom 3
geslaagde verschietingen. Een korte
samenvatting:
Op donderdag 6 maart was “Krijgsman
Soranus” uit Lieshout te gast. Met een
verschil van -39 punten zullen ze geen
eerste plaats behalen maar gezellig was
het wel. Aan Aarlese zijde was het Frank
Schepers die met 231 punten de hoogste
schutter was.
Zaterdag 8 maart kwam “Strijd in Vrede”
uit Beek en Donk naar de Aarlese doel.
Op deze wedstrijd werden en aan Aarlese
zijde maar liefst 2 persoonlijke records
geschoten. Erwin Wijnhoven schoot met
232 punten een nieuw record en ook
Justin van Dijk doet met zijn compound
niet meer onder voor alle andere leden.
Met maar liefst 215 punten zette ook hij
een netjes persoonlijk record neer.
Donderdag 27 maart kwam tenslotte
“D.H.S.Z.O.D.” uit Heusden naar Aarle
Rixtel. Op deze avond was het Paul van
de Graef die als hoogste schutter uit de
bus kwam. Met een keurige score van
229 punten liet hij alle andere schutters
achter zich.
We kunnen terugkijken op 3 geslaagde
wedstrijden en aan de keurige scores van
de Aarlese schutters valt af te meten zal
het koningschieten op 31 mei wederom
een spannende wedstrijd zal gaan
worden!

Zaalvoetbaltoernooi
Jongerenwerk Laarbeek

Samen met vrijwilligers van tiener en
jongerencentrum Cendra heeft het
jongerenwerk van Stichting Welzijn Laar-
beek zaterdag 5 april een zaalvoetbal-
toernooi georganiseerd voor jongeren uit
Laarbeek.
Omstreeks 16:00 uur verzamelden de
jongeren zich bij multifunctioneel centrum
de Dreef in Aarle-Rixtel. Na de warming
up werden de teams samengesteld en
kon het voetballen beginnen.
De samenstelling van de teams werd
enkele keren gewisseld en met uit-
zondering van een korte pauze werd er 2
uur lang gerend en gezweet. Het voet-
ballen stond in het teken van plezier en
er waren dus alleen winnaars deze
middag. De zeer sportieve middag werd
rond 18:00 uur afgesloten met een
drankje en een hapje. Voor 2008 was dit
een eerste aanzet voor sportieve
activiteiten voor jongeren in Laarbeek.
Het was een succesvolle middag waar
het jongerenwerk Laarbeek graag vervolg
aan wil geven. Daarom zal er in de loop
van 2008 vaker een dergelijk zaalvoetbal-
toernooi georganiseerd worden waar de
jongeren uit de verschillende kernen in
Laarbeek zich voor kunnen opgeven.
Voor vragen over activiteiten voor jongeren
kunt u contact opnemen met jongeren-
werker Koen de Louw van Stichting
Welzijn Laarbeek, tel: 0492-328800.
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OPEN
VETERANEN 35+
POULETOERNOOI
Tennisvereniging “De Hut” uit Aarle-Rixtel
organiseert van 9 t/m 15 juni voor de 21e

keer het Open veteranen 35+ poule-
tournooi. Het is een door de KNLTB
goedgekeurd toernooi en er zal worden
gespeeld in de dames-, heren-, en
gemengdubbel in de speelsterktes 5, 6 ,
7 en 8 en in de dames- en herenenkel in
de speelsterkte 7. Er wordt gespeeld in
poules.
Deelname staat open voor dames en
heren geboren vóór 1 januari 1974.
Schrijf je in op: www.ltvdehut.nl voor 19
mei 2008. Het inschrijfgeld bedraagt
• 8,00 per persoon per onderdeel.
Het toernooi zal “oranje” getint zijn omdat
het tijdens het EK Voetbal 2008 plaats-
vindt. Tevens zullen alle EK wedstrijden
tijdens het toernooi te zien zijn op een
groot scherm.
Natuurlijk zijn ook toeschouwers van
harte welkom.

Budocentrum v. Rijt
Loc. Aarle-Rixtel
Op zondag 6 april zijn weer n’ aantal
judoka’s naar het lagenbanden toernooi
geweest. Dit was nu in handen van
budovereniging Beek en Donk, het
toernooitje verliep lekker de beginnende
judoka’s lieten voor hun doen al mooi
judo zien. En daar is het om te doen. zo
hier en daar al n’ mooije ippon “ n’ mooije
worp of goeije houtgreep”
Zo ook de judoka’s van Aarle-Rixtel die
goede resultaten boekte. 5e Juul
Verbeeten 4e Giel v. Wanrooy 3e Bo v.
Hout 1e Twan de Bond die alle
wedstrijden beslisten met n’ ippon.
judoka’s proficiat de Coath Piet Maas

Schrijf je nu in zodat we er gezamenlijk
een fantastisch toernooi van kunnen
maken!

Op 14 april houden wij in de Couwen-
bergh de laatste info-inloopavond van
19.00 tot 21.00 uur, er wordt een film
vertoond van de 12-Provinciëntocht en
dia’s van Eifeltochten en van fietsen in de
Franse Alpen. Natuurlijk gaat ons uitge-
breide fietsprogramma ook door, de
fietsavonden op dinsdag en donderdag
beginnen nu het langer licht is om 19.00
uur en de Futteranen vertrekken zoals
gebruikelijk op woensdagmiddag om
13.30 uur.
Op zondag 20-04 hebben wij weer een
zeer fraaie tocht op de landelijke NTFU-
kalender staan en wel de Kleine
Peeltocht met keuze uit de afstanden 80
en 100 km. De route voert langs en door
de plaatsen Griendtsveen, Helenaveen,
Grashoek, Sevenum en heeft als
pauzeplaats Meterik. Inschrijven en
vertrekken kan men tussen 08.30 en
09.00 uur. In groepsverband en onder
ADW-begeleiding kan men starten om
08.35 en om 08.40 uur voor de langste
afstand en om 08.45 uur voor de 80 km.
Op zondag 27-04 neemt er een groep
deel aan Klimmen-Banneux-Klimmen en
rijden we in eigen omgeving een 100 km.
lange tocht met vertrek om 08.00 uur en
een 70 km. lange route met vertrek om
08.30 uur.
Wij willen nu al vast attent maken op
de uitgepijlde Dorp aan de Rivier-
tochten van 18 mei, met keuze uit de
afstanden 40/60/100 en 150 km. en de
Ladies/only fietstochten van 45 en 65
km. op 25 mei, waarvan de baten
geheel ten goede komen aan de
kankerbestrijding !!!
afd. publ.
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In het vorige stukje in het gemeen-
schapsblad melde ik, dat ik druk met de
jeugd was geweest in verband met het
opschonen van het buitengebied. Deze
keer kan ik melden, dat wederom de
jeugd mijn aandacht gekregen heeft.
Deze keer ging het om de verkeers-
veiligheid. De kinderen van de groepen 7
van de Laarbeekse basisscholen doen
namelijk op maandag 14 en dinsdag 15
april in Aarle-Rixtel hun praktisch
verkeersexamen. U weet wel, ze rijden
dan met een rugnummer en verhoogde
hartslag door het dorp. Sommigen op een
te grote fiets en weer anderen op een
fiets die net een maatje te klein gewor-
den is. Bij een aantal scholen heb ik de
afgelopen week de fietsen gekeurd, nadat
de meesters en de juffen een flink aantal
verkeerslessen in de klas hadden gege-
ven. De conclusie was dat ze zowat
allemaal op examen kunnen. Een
enkeling mag nog even een bel of een
reflector aanschaffen en dan kunnen ze
er tegen aan. De theorie hebben ze
tussen de oren en als het praktische
niveau sinds vorig jaar op peil gebleven
is, dan moet het lukken. Voor veel
kinderen is dit het eerste min of meer
officiële examen, dus best wel spannend.
De uitslag en diploma-uitreiking komt op
14 mei. Mijn verwachtingen zijn hoog-
gespannen.
Dat niet bij iedereen de verkeerslessen
van weleer zijn blijven hangen, blijkt wel
uit het volgende;
VERKEER;
Op dinsdagavond 25 maart vond er op de
Scheepstal/Bakelseweg een aanrijding
plaats tussen een personenauto en een
bromfiets. De bestuurster van de
personenauto, een 54 jarige vrouw uit
Aarle-Rixtel, had kennelijk bij het af-
draaien de bromfiets, die bestuurd werd

door een 17 jarige jongen uit Bakel, niet
opgemerkt. De jongeman klaagde over
pijn aan de voet en werd terplaatse
onderzocht door ambulancepersoneel.
Gelukkig bleek er niets gebroken, maar
wel flink gekneusd.
Op de vroege zaterdagmorgen van 29
maart miste de bestuurder van een auto
met daarin nog 3 passagiers, een bocht
op de Croylaan. Gevolg was dat de auto
in de sloot belandde. Met behulp van een
andere auto werd het onfortuinlijke
voertuig weer op het droge getrokken.
Gelukkig hier geen letsel en weinig
schade.
Op donderdag 3 april omstreeks 02.30
uur bleek bij een controle op de Lies-
houtseweg dat de bestuurder van een
personenauto te veel gedronken had. De
man, een 24 jarige inwoner van Schijn-
del, kreeg en proces-verbaal en een
rijverbod. Ook hebben we de nodige
klachten gekregen over het verkeers-
gedrag op de kruising Albers Pistorius-
straat en de Havenweg. Het betreft hier
een gewone, gelijkwaardige kruising.
Opgevallen is dat met name de fietsers
(veelal schooljeugd) die vanaf Helmond
richting Laarbeek komen, geen voorrang
krijgen van automobilisten, die vanaf de
brug in de richting van Bakel rijden. Hier
moeten we vanuit de politie maar weer
eens wat meer aandacht aan gaan
schenken. Misschien dat het helpt als we
de nodige bekeuringen gaan uitschrijven.
DIEFSTAL;
Op dinsdag 25 maart werd, op aanwijzing
van een oplettende buurtbewoner, op de
Termeerstraat een gestolen Volkswagen
bus aangetroffen. De auto werd enkele
dagen eerder in Gorinchem als gestolen
aangegeven. De bus is inmiddels weer
bij de eigenaar terug. Een buurtonder-
zoek leverde verder geen aanknopings-
punten in de richting van de dader. Op
donderdag 3 april zag de politiepatrouille
op de Bakelseweg een auto met een
Pools kenteken rijden. Omdat de situatie
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verdacht leek, wilden mijn collegae de
auto gaan controleren, echter deze reed
met hoge snelheid weg in de richting van
Bakel. Op de rotonde bij de Kanthoeve in
Bakel werd de auto onbeheerd in de
berm aangetroffen. De bestuurder en
passagier waren te voet gevlucht. In de
auto werden een vijftal autostoelen
aangetroffen, die gestolen bleken te zijn
uit een auto in de Kempen. De aange-
troffen auto met inhoud is in beslag
genomen en een onderzoek naar de
daders is in volle gang.
WAPEN & DRUGS;
Bij de controle van een auto aan de
Kloosterdreef werd op vrijdag 4 april een
hoeveelheid soft drugs en een verboden
mes aangetroffen. De bestuurder en
tevens eigenaar van de spullen werd
aangehouden en voor verhoor mee naar
het bureau genomen. De spullen werden
in beslag genomen. Tegen de 34 jarige
inwoner van Geldrop wordt proces-verbaal
opgemaakt. Tot zover het ‘nieuws’ van uw
buurtbrigadier,
Vriendelijke groeten,
John Geerts.

Inschrijfdagen jeugd3daagse!
Het is weer bijna zover! Op 22 april en 23
april zijn de inschrijfdagen voor de
jeugd3daagse van 2008. Deze gaan weer
plaats vinden op 12,13 en 14 augustus!
Er worden weer volop plannen gesmeed
om er weer 3 knots gekke dagen van te
gaan maken. De inschrijfformulieren zijn
weer op ludieke wijze op de scholen
uitgedeeld. De dames waren weer
kleurrijk uitgedost in flitsende kleding die
perfect bij ons thema past! De kinderen
zijn weer aan het gissen wat dit jaar het
thema gaat worden, maar het blijft nog

even een verrassing!
Als je mee wilt doen moet je op dinsdag
22 april tussen 18.00 en 20.30 of
woensdag 23 april tussen 13.30 en 17.00
je inschrijfformulier in komen leveren in
M.F. centrum de Dreef.  Vergeet dan niet
om geld mee te nemen. Voor kinderen
van groep 1 t/m 4 is dat 10 euro en voor
kinderen uit groep 5 t/m 8 is dat 12 euro!
Let wel op  want in deze week zijn
de kinderen van groep 7 en 8 van
OBS de driehoek op werkweek! Dus
als je mee wilt doen moet je je formulier
en geld aan iemand anders meegeven!
Als je je formulier kwijt bent kun je het
altijd nog downloaden op
www.jeugd3daagse.nl  Op onze website
staan ook foto’s, verslagen, sponsors en
allerlei nuttige informatie over de
kindervakantieweek. We zijn niet alleen
op zoek naar kinderen die met ons mee
willen gaan feesten, maar ook naar
ouders die ons 3 dagen willen komen
helpen. Heb je iets minder tijd, is dat ook
goed! Dan hebben wij je ook hard nodig
met het begeleiden van een spelletje of
een andere activiteit! Iedereen die ons wil
komen helpen is welkom! Op dinsdag-
morgen zijn we bv op zoek naar vaders,
opa’s,  oma’s , ooms en tantes die mee
willen komen timmeren om ons hutten-
dorp nog groter te maken dan afgelopen
jaren! Ben je 13 jaar of ouder dan kan je
ingezet worden als hulpleiding van een
groepje. Je begeleid dan samen met een
andere ouder een groepje kinderen.
Zonder jullie hulp zijn wij ook
nergens! Ook hiervoor kun je je opgeven
op geven op bovengenoemde  genoemde
data, of via de website. Hoe meer hulp wij
hebben, hoe grootser en knotsgekker wij
alles weer aan kunnen pakken!
Wij zitten met smart op jullie te wachten
op 22 en 23 april! Meld je massaal aan!
En zorg ervoor dat we alle records
breken!
Jeugd3daagse Aarle-Rixtel
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Klokkengieterij Petit en Fritsen boekte
kapitale orders in Zuid-Amerikaanse
landen. Voor twee jaar volop werk. Er mag
dan hier en daar ernstige ongerustheid
bestaan naar aanleiding van “arbeids-
overschotten” en verkorte werkweken: het
ongeveer zestig man tellende personeel
van N.V. Petit en Fritsen Klokkengieterij
te Aarle-Rixtel, die voor 75 % op export is
aangewezen, thans opdrachten voor tien
complete carillons. Met de bestelde
luidklokken, torenuurwerken, enz.
betekent dit voor ongeveer twee jaren
werk. Inmiddels werkt men aan het
carillon van Hulst, aan dat van de St.
Nicolaastoren van Utrecht en aan het
grootste klokkenspel van Nederland, ook
een van de allergrootste van de wereld,
dat voor de Eusebiustoren in Arnhem. Dit
laatste carillon heeft aan klokken alleen al
een gewicht van ongeveer 40.000 kilo. Er
is een Bourdonklok van 7.000 kilo bij.
Verder komt over enkele weken gereed
het carillon van 49 klokken met stalen
toren van 32 meter hoogte voor het
Nederlandse Paviljoen op de Wereld-
tentoonstelling in Brussel.

Grootste carillon van Zuid-Amerika.
Dit werd ons gisteren meegedeeld door
de heer Guus Fritsen, een der directeuren
van de N.V. Petit en Fritsen, die dezer
dagen van een zeven weekse zakenreis
door Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika,
waar hij vijftien landen en 45 steden
bezocht, is teruggekeerd met een aantal
voor werkgelegenheid en deviezenpositie
zeer belangrijke orders. Zo toonde de
heer Guus Fritsen ons een door de
Kardinaal Aartsbisschop van Sao Paulo
getekend contract voor een carillon van
59 klokken voor de Moederkerk van
Brazilië, de Kathedraal van Sao Paulo.

Dit carillon, het grootste van Zuid-
Amerika, zal ongeveer vijftig ton wegen.
De zwaarste klok komt aan 4.000 kilo.
Bij deze kathedraal worden thans twee
grote torens gebouwd en de linker toren,
die 110 meter hoog wordt, komt het
carillon met vijf luidklokken. Het geheel
zal voor Kerstmis van het volgend jaar
feestelijk in gebruik worden genomen,
met een van Nederlands bekendste
beiaardiers aan het klavier. De totale
opdracht beloopt voor Petit en Fritsen
ruim 300.000 gulden. De heer Guus
Fritsen heeft destijds zelf het idee in Sao
Paulo gelanceerd en is er thans, na een
felle concurrentiestrijd, in geslaagd deze
belangrijke order te boeken op dit nieuwe
afzetgebied voor zijn bedrijf.

Order voor Havanna.
De tweede grote order van deze reis is
een klokkenspel van 49 klokken, totaal
twintig ton wegende. Voor een nieuwe
ultra moderne kerk in Havanna, Cuba, de
kerk van O.L.Vrouw van Lourdes in El
Fontanar. Een moderne toren, waar-
schijnlijk in staal, door Petit en Fritsen te
leveren, zal hierbij komen. De levering
moet voor oktober 1958 geschieden. Dit
carillon heeft ook een automatisch
speelwerk. De toren, waarvoor vier van
belangrijkste architecten van Cuba thans
een ontwerp maken, zal een uurwerk
met verlichte wijzerplaten krijgen. De
waarde van deze order is thans reeds
ruim 120.000 gulden en daar komt straks
de stalen toren nog bij. Als derde grote
order in deze rij is er een zwaar chime
van twaalf klokken voor de Kathedraal
van London, Ontario, Canada. Ook hier
worden eerst nu, nadat de kathedraal
reeds meer dan vijftig jaren geleden werd
gebouwd, de torens opgebouwd en van
klokken voorzien. De grootste klok weegt
4.000 kilo. De levering zal over een half
jaar plaatsvinden.
Helmondse Courant 3-12-1957.









PROGRAMMA VAN DE MEIMAAND ANNO 2008

ZONDAG 27 APRIL 10.00 UUR   PAROCHIEKERK

We openen deze meimaand (in april!!) op traditionele manier met een

plechtige eucharistieviering. Het Onze Lieve Vrouwegilde, het Sint

Margarethagilde, Harmonie De Goede Hoop en Gemengd Koor De

Klokkengieters luisteren deze plechtigheid op. Na afloop trekken we in

processie met het Aarlese Lieve Vrouwke in ons midden naar de kapel.

We volgen daarbij “route 1856” (zoals Mgr. Zwijsen dat in 1856 ook

deed toen hij het wonderbeeldje van de kerk naar de gerestaureerde

kapel terugbracht): Dorpsstraat, Kouwenberg, Klokstraat, Kapellaan,

Bosscheweg. Staande voor de kapel bidden en zingen we voor “ons

aller moeder” en brengen we haar weer terug op haar vertrouwde plekje.

DONDERDAG 1 MEI 10.15 UUR

KAPEL MARIENGAARDE        HEMELVAARTSDAG  Vanwege de

drukke jaarmarkt vieren we dit feest op Mariëngaarde. Het Parochieel

Herenkoor zal de gregoriaanse gezangen verzorgen. Iedereen is van

harte welkom! Er is deze dag GEEN eucharistie-viering in de kerk!

ZONDAG 4 MEI 10.00 UUR PAROCHIEKERK  HOOGMIS       Het

Parochieel Herenkoor zal de gregoriaanse gezangen verzorgen.

ZONDAG  11 MEI   10.00  UUR   PAROCHIEKERK

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN  en MOEDERDAG

Plechtige eucharistieviering m.m.v. ons Parochieel Dames- en

Herenkoor. Moge Gods geest over ons neerdalen, om ons te inspireren

en om ons geloof te versterken!



MAANDAG  12 MEI  10.00 UUR  PAROCHIEKERK

TWEEDE PINKSTERDAG

Eucharistieviering waarbij het Parochieel Herenkoor de gregoriaanse

gezangen verzorgt.

DINSDAG 13 MEI 19.30 UUR MARIAKAPEL AAN DE

BOSSCHEWEG

MARIACONCERT Kamerkoor Sine Nomine o.l.v. Margot Pagels, met

Rob Rassaerts aan het orgel, brengt een muzikale hulde aan Maria. Het

programma bestaat uit koorzang, sopraan- en orgelsolo’s en

samenzang; de aanwezigen kunnen dus de bekende Marialiederen

meezingen. Een sfeervolle viering! Van harte aanbevolen!

ZONDAG 18 MEI 09.00 UUR EN 11.00 UUR PAROCHIEKERK

VIERINGEN EERSTE COMMUNIE

ZONDAG 18 MEI 15.00 UUR KAPEL MARIENGAARDE

MARIAVESPERS Een liturgische hulde aan Maria met psalmen,

gebeden en Marialiederen. Een koor o.l.v. zuster Vera zal de gezangen

verzorgen. Een geestelijk rustpunt! Tekstboekjes zijn aanwezig!

ZONDAG 25 MEI   10.00 UUR     PAROCHIEKERK

HOOGMIS SACRAMENTSDAG

Het Parochieel Herenkoor zingt gregoriaanse gezangen.

ZONDAG 25 MEI 15.00 UUR KAPEL MARIEN-GAARDE

SACRAMENTSLOF Met deze viering sluiten we ons meiprogramma

af. Medewerking wordt verleend door het Parochieel Herenkoor.



 WAT IS ER NOG MEER IN DE MEIMAAND ?

- Elke woensdagavond om 19.00 uur wordt in de Mariakapel het

rozenhoedje gebeden. Als uw eigen creatief gebed te wensen overlaat,

kunt u met de andere aanwezigen op een ontspannen manier

meebidden.

- Het aantekenboek in de kapel is misschien een middel voor u om uw

moeilijkheden van u af te schrijven en zo aan Maria kenbaar te maken! U

kunt anoniem blijven door uw naam weg te laten.

- Stiltecentrum, dat is de kapel al lang en steeds meer. De kapel is een

geschikte plaats om even (met Maria) alleen te zijn als u daar behoefte

aan heeft!

- Boekjes met lezenswaardige geschiedenissen, foto’s, kaarten,

kaarsjes en kaarsen zijn nog volop aanwezig in de kapel.

- Tot slot nog dit……… Het Mariacomité organiseert dit jaar voor de 21-

ste keer de Maria-/Meifeesten. Dank aan de vier verenigingen die elk

jaar opnieuw hun enthousiaste medewerking verlenen. Evenzeer dank

aan de Aarlenaren en oud-Aarlenaren die door hun aanwezigheid elk

jaar getuigen van hun liefde voor het Aarles Lieve Vrouwke. Dat sterkt

ons om door te gaan!

========


