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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 3 mei  -H.H. Philippus en Jacobus, Apostelen.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor

Frans Klomp (j.get./buurt)
Piet van der Velden (par.)
Toon en Mien Kweens – de Hoon (1e j.get moeder)
Jan Verhoeven (trouwdag/fam. v.d. Vossenberg)
Overleden ouders Piet en Tiny Oosthoek – Kollee
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (buurt)
Nol Roijackers (KBO)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 4 mei - 7e ZONDAG van Pasen – Week voor de Nederlandse Missionaris
Pinksternoveen

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Hans van Brug (verj.)
Overleden ouders Maas – Manders
Overleden ouders Verschuuren – van Dijk en familie
Overleden familie Barten – van Wetten
Overleden familie Schakenraad – de Laat
Overl. ouders van Rixtel, Bertus en Frits (j.get Bertus/fund.)
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en Mart
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Martien Daniëls

10.15 uur Mariëngaarde- Eucharistieviering
Bijzondere intentie
Maandag  5 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 6 mei
10.15 uur Mariëngaarde- Eucharistieviering
Woensdag 7 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 8 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag  9 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Week van zaterdag 10 mei t/m vrijdag 16 mei
zaterdag 10 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Piet en Riek v. d. Ven – Hoeks (verj. moeder)
Overleden ouders Raaijmakers – Bekx
Wim en Corrie van den Boogaard – v.d. Elsen (moederdag)

Week van zaterdag 3 mei t/m vrijdag 9 mei
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Toos en Marinus van Stiphout – Crooijmans en Mart
Riet van Sleuwen – van Brussel (moederdag)
Mariet Maas - Teunis (par.)
Overleden ouders Wouters-v.d. Vossenberg en Ria Wouters-
Heesakkers.
Tot welzijn van de parochie

Zondag 11 mei – PINKSTEREN   -  Moederdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Jan en Anna van der Velden – van den Berg
Tonnie Driessen - Verleisdonk (Zonnebloem)
Overleden ouders Raijmakers – van Grotel (trouwdag)
Overleden ouders van Vijfeijken – Egelmeers (par.)
Tiny Strijbosch (par.)
Anneke Verbakel – van Dommelen
Jan Romme
Betsie Biemans – v. d. Heijden (trouwdag)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen (verj.)
Klaas Verhagen (verj. en j.get.)
Overleden ouders Coolen – Martens
Piet Coolen en Martien van Eindhoven
Overl. ouders J. Jansen – Bens en dochter Antonette
Nelly Sterken – van Ravensteijn
José van de Graef – Verberne
Nelly Nissen – Kweens (par.)
Ben van Rixtel (buurt)
Johan en Riek Smulders – Sengers
Peter en Johanna Broekmans – Thijssen
Riek Sneijers (par.)
Jan van Bommel (par.)
Bijzondere Intentie

Maandag  12 mei  - 2e PINKSTERDAG
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Jan Schepers
Dinsdag 13 mei
10.15 uur Mariëngaarde- Eucharistieviering
19.30 uur Kapel – Mariaconcert
Muzikale hulde aan Maria door het Kamerkoor Sine Nomine o.l.v. Margot Pagels met
Rob Rassaerts aan het orgel.
Woensdag 14 mei – H. Matthias, Apostel.
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 15 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag  16 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
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Week van zaterdag 17 mei t/m vrijdag 23 mei
Zaterdag  17 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor

Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (30j.get. moeder/buurt)
Ben Loomans
Jo Houben (verj.)
Marian Gruijters – Sanders (verj.)
Nico Schooneveld

Zondag  18 mei – ALLERHEILIGSTE DRIEEENHEID
09.00   uur Kerk– Eucharistieviering waarin de kinderen van b.s. Brukelum en

b.s. de Heindert  hun Eerste Heilige Communie doen.
Familie Verbakel – v. d. Zanden
Cor de Korte
Henk van Roij.

11.00 uur Kerk– Eucharistieviering waarin de kinderen van de openbare
b.s. De Driehoek hun Eerste Heilige Communie doen.
Overleden ouders Beekmans – van de Berg (j.get. ouders/fund.)
Overleden ouders Rooijakkers – Biemans (j.get. ouders/fund.)
Cor van Teeffelen
Rietje van de Heuvel – van Schijndel
Opa Cor van Deursen
Opa Michel Elbers
Tot welzijn van de parochie

15.00 uur Mariëngaarde – MARIAVIERING (vanwege de meimaand)
Maandag  19 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 20 mei
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 21 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 22 mei – SACRAMENTSDAG (zie zondag 25 mei)
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 23 mei
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

OVERLEDEN
Herman van Bekkum, 88 jaar, Lange Akker 14.
Hannie Vogels-van Aerle, 59 jaar, Heindertweg 9.
Wim Thijssen, 78 jaar, Bakelseweg 19.

GEDOOPT
Marit Raaijmakers, de Zitter 3.
Bart Raaijmakers.
Niels Rovers, Blauwe Schutplein 11.
Loes Driessen, Terlingenplein 5.
Jorit Tielemans, Carolushof 12.
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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.

STREEKWINKEL CROY

ASPERGES
We kunnen ze ook voor U schillen
en verpakken.
Verder fruit.
Diverse streekproducten.
Croy geschenkmandjes.

 Tijdens de asperges tijd zijn we open  op.
Dinsdag 9.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Woensdag 13.30 – 17.30
Donderdag 13.30 – 17.30
Vrijdag 9.00 -  12.00 13.30 – 17.30
Zaterdag 9.00 – 16.00
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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.

MARIAVIERINGEN
Dinsdag 13 mei om 19.30 uur is er in de kapel een muzikale hulde aan Maria door
Sine Nomine, met Rob Rassaerts aan het orgel.in Mariëngaarde. Zondag 18 mei is
er om 15.00 uur een Mariaviering in Mariëngaarde. Zondag 25 mei is er om 15.00
uur een plechtig Sacramentslof in Mariëngaarde. Met deze laatste viering sluiten
wij ons speciale meimaandprogramma af.Tekstboekjes zijn aanwezig. Welkom!
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Belgisch Klokje
Aarle-Rixtel, dorp vol leven.
Soms is het nodig om uw turnsloeffen
(pantoffels) aan te trekken als ge snel
overal  eventjes bij wilt zijn, hier in Aarle
ten minste. De twee afgelopen weekends
was er heel wat te doen in Aarle-Rixtel.
Bijvoorbeeld het plezante verjaardags-
feest van Leroy en Dennis Keunen in het
OJA- lokaal. Diezelfde avond werd er ook
in de zaal tegenover de kerk, veel muziek
gemaakt. De band: ‘Whitestone’, waren
de muzikanten, die de zangeres bege-
leidden. Alhoewel ik, de witte madame
(de zangeres), niet ken zong ze toch
heel schoon. Eén van de gitaristen was
‘Dave’, hij wist de juiste snaren te raken
om, samen met de band,  de hele zaal
kiekenvlees te doen krijgen. De zaal zat
bomvol met mensen en ik moest de
volgende dag weer present zijn. Helaas
heb ik ook het optreden van ‘Bart’, een
doorwinterde muzikant,  - die onder de
begeleiding van de band een nummer van
Lenny Kravitz  “Always on the run” te
beste gaf -  gemist. Iedereen was er vol
lof over !
Maar ook het weekend daarop was het
druk o.a.  met het mooie jubileumconcert
van Rob Rassaerts en Margot Pagels.
Nadat het concert afgelopen was ging
een hele kerk, vol mensen,  rechtstaan
voor een staande ovatie. En terecht,
want ze waren het waard. We mogen blij
zijn dat we in onze parochie zo’n organist
als Rob hebben.
Na het concert was ik met de geleende
(blauwe) vélo van de zusters Ursulinen
naar het lokaal van ‘Blauwe Schut’
gereden, waar de dienstenveiling plaats-
vond. Ook de ‘zingende pastoor’ liet zich
“omkopen”!!!  Hemeltje lief, die hamer, op
uwe kop!! Ik ben verkocht geraakt!!  Hoe
is het mogelijk! Daarna heb ik nog (per
vélo) iemand kunnen bezoeken en ben
dan vlug naar ons moeke in België
gereden. Bij haar zag ik op de televisie
dat P.S.V. Landskampioen geworden
was. (Groot feest voor mijne kameraad,

die de vlaggen liet wapperen, hoog in de
wind). En ook A.S.V. had z’n troeven
binnengehaald!  Bas, jongen,  gij  maakte
maar liefst 3 doelpunten. Proficiat!
Ook verdriet in Aarle
In diezelfde periode namen we op
woensdag 16 april in onze kerk afscheid
van Herman van Bekkum en van Hannie
Vogels. En op zaterdag 19 april van Wim
Thijssen. We leven met de families mee.
En nemen Herman, Hannie en Wim mee
in ons gebed.
De Geest breekt dichte deuren open!
Blus Gods Geest niet uit! Geef niet op.
Mensen verbannen soms bepaalde
onderwerpen uit hun interesse, onder-
werpen waarover zij niets meer willen
horen, conflicten waar ze mee uitge-
vochten zijn. Dat alles vormt voor hen een
gesloten boek. En weigeren problemen in
onze samenleving, dichtbij of ver weg,
onder ogen te zien en sluiten zich op in
hun eigen wereldje.
De apostelen deden dat ook. Ze zaten
met de deur op slot, waren bang. Veel
mensen zijn tegenwoordig bang; bang
voor inbraak, voor geweld, bang voor
alles wat op hen afkomt wanneer ze
luisteren naar het wereldnieuws.
De Geest breekt de gesloten deuren van
de leerlingen open, wij zullen dit horen in
het Pinksterevangelie. Jezus komt in hun
midden! Wie zou zich kunnen verstoppen
voor Gods Geest? En in de handelingen
van de apostelen lezen we: “Plotseling
kwam er uit de hemel een gedruis alsof er
een hevige wind opstak.”.
Zie je het voor je, hoe de Geest als een
storm over die plaats heen gaat en aan
ramen en deuren trekt en stoot tot ze
openspringen en de Geest boven die
bange leerlingen komt om ze als Jezus’
leerlingen en getuigen zichtbaar naar
buiten te laten treden?
De Geest Gods doet wantrouwen en
angst omkeren in vertrouwen en de moed
om nooit op te geven. Er komt nooit een
einde aan Gods grote daden; in ieders
leven waait die Geest. Wat zijn feiten
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Stichting Future for Young
People

Stichting Future for Young People uit
Aarle-Rixtel zoekt voor een school met
ongeveer 100 kinderen in Koho Sosse in
Senegal schoolspullen zoals, schriften,
potloden, pennen, linealen, gummen en
puntenslijpers.
In Februari van dit jaar hebben wij deze
school bezocht. De school met twee
klaslokalen is enkele jaren geleden
gebouwd door Action Aid. De school is
gemeubileerd en voorzien van een
schoolbord maar verder hebben de
kinderen helemaal geen middelen om te
leren of te schrijven. Het enige wat ze
hebben zijn rietstengels waarmee ze
leren tellen. Ook is het noodzakelijk om
de schoolmeubels te repareren. Stichting
Read to Grow uit Aarle-Rixtel zal deze
school voorzien van lees- en leerboeken.
Wie kan ons helpen met overige
schoolspullen? Als u thuis nog wat
overtollige schoolspullen heeft liggen
kunt u dat inleveren op onderstaand
adres. Wij zijn er heel blij mee!
Petra van den Heuvel.
Kerkstraat 25
5735BW Aarle-Rixtel
Tel. 0492-663256
www.futureforyoungpeople.nl
info@futureforyoungpeople.nl
www.readtogrow.nl
secretariaat@readtogrow.nl

zonder vertrouwen? Wat is een leven
zonder perspectief? Wat is een mens
zonder geloof in morgen? De Geest doet
wonderen in ons leven, schenkt liefde,
vreugde, vrede, geduld, en vriendelijkheid,
wijsheid, goedheid en vertrouwen. Dát
zijn de gaven van de Geest.”. Beste
vrienden geeft die Geest een kans!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Seniorenavond
Dorpsfeesten 2008
woensdag 16 april in de Dreef..

Een openingsschot voor de Dorpsfeesten
editie 2008 heb ik niet gehoord maar wel
een schot in de roos was het programma
dat de leden van de seniorenvereniging
kregen voorgeschoteld van het feest-
comité. Helemaal uit Heeswijk-Dinther
overgekomen de groep “D’n die en ik”,
met in de onbetwiste hoofdrol Gerdie van
den Heuvel met haar creaties als Ina
Lawina, Lieneke en Mieneke en Trui van
Janus van Hanneske. Zingen kan ze, ook
uit de maat, vals jodelen kan ze ook en
diverse nummers bracht ze met een
onnavolgbare hoge stem, ook zonder
kunstgebit. Ze kan moeiteloos een klets
in de ton vullen. “As gij ontbijt op bed wilt,
dan ga mar in de keuken sloapen en “te
“is nooit goed behalve tesamen, tevreeje
tebed, aldus Trui. En natuurlijk haar
tophit “Fan van Johan Verschuuren”. Laat
die nou toevallig in de zaal zitten, en dus
greep zij haar kans en zong ze bij Johan
op schoot. Prachtige zang van Bert van
Dinther, die zichzelf op gitaar begeleidde,
zorgde voor aandachtig publiek en
zachtjes meezingen met nummers zoals
de nozem en de non en het platte
Brabantse land. Stemmige muziek werd
verzorgd door Frank Gloudemans op
accordeon en Wilhelm v.d. Wijgert op
keyboards. De mannen beschikten
bovendien over flinke zangstemmen en
dat verhoogde de sfeer alleen maar. De
proatgroep, broeder Bertus en de zoons
van de pastoor, het kwam allebei voorbij
in twee uurtjes afwisselende en zeer
onderhoudende optredens. Vooral het
beschaafde geluidsniveau zal menigeen
aangenaam in de oren hebben geklon-
ken. Dank aan het organisatiecomite, de
ouverture voor de Dorpsfeesten 2008 mag
geslaagd worden genoemd.
J.W.P.
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MAANDAG 14 APRIL
SUCCESVOLLE
INFORMATIEAVOND PLATFORM
AARLE-RIXTEL.
Maandag 14 april j.l. is er in de Couwen-
bergh een openbare vergadering van
Stichting Platform Aarle-Rixtel geweest.
Met een opkomst van ruim 90 personen
uit voornamelijk Aarle-Rixtel kan deze 2e

openbare vergadering wederom als een
succes gezien worden.
Na een openingswoord door voorzitter P.
Verschuuren, gevolgd door een kleine
uiteenzetting van de punten van aanpak
van het Platform, die voornamelijk
behelsd worden door de knelpunten
vernoemd in het iDOP zoals o.a. een
grote zaal/gemeenschapshuis, starters-
en seniorenwoningen, serviceloket SWL,
centrumplan, middenstand en horeca,
toerisme en recreatie, ontwikkeling
wandel en fietsroutes.
Naar aanleiding van deze knelpunten zijn
een aantal gastsprekers uitgenodigd.
Als eerste gastspreker komt dhr. F.
Mulkens, directeur Stichting Welzijn
Laarbeek aan het woord. Hij geeft een
korte uitleg over het reilen en zeilen van
de WMO steunpunten in Aarle-Rixtel,
Lieshout en Mariahout die inmiddels
officieel geopend zijn. Deze steunpunten
worden bemand door vrijwilligers en men
kan ze zien als een kostenloze diensten-
verlening aan de bewoners van genoemde
dorpen. De volgende gastspreker is dhr.
E.v. Daal, vanaf volgende maand officieel
directeur van Woningstichting Laarbeek.
Hij geeft een uiteenzetting over wie
Woonstichting Laarbeek is, hun
beleidsuitgangspunten en hun nieuw-
bouwprojecten. Vervolgens komt dhr.
Agricola, projectleider woonpark Zonnetij,
aan het woord over het nieuwe woonpark
Zonnetij.
Met tekeningen, plattegronden en uitleg
over de nieuwbouw heeft hij een
duidelijke kijk op het nieuwe woonpark

neergezet. In de context woningbouw
voor jongeren is dhr. L. Sloots, voorzitter
Startersvereniging Laarbeek uitgenodigd.
Hij beschrijft het ontstaan en de verdere
vooruitgang van de startersvereniging
welke als zeer positief bij de gemeente
ervaren wordt. Tot slot wordt door wet-
houder Briels het plan de Dreef uit de
doeken gedaan. Met een power point
presentatie is het plan van aanpak en de
benodigde veranderingen getoond. Tevens
wordt nog nagedacht over hoe het
aangezicht van de Dreef opgepimpt moet
worden. Verder nog een korte uitleg van
wethouder Briels over zijn nieuwe
portefeuille Toerisme/recreatie betreffen-
de o.a. de Heikantvisie, Croyvisie en
Laarbeek Waterpoort van de Peel.
Na een vragenuur aan de betreffende
sprekers kan men terugzien op een
geslaagde avond.
De website waaronder het Platform te
bereiken is : www.platformaarlerixtel.nl.
Samensteller: Marjon van Bokhoven

Beste Dames

Woensdag 14 mei
Kringbedevaart naar Ommel.Vertrek om
19.00 uur vanaf zaal ‘t Heuveltje

Dinsdag 20 mei
Reisje vertrek 8.30 uur vanaf zaal ‘t
Heuveltje. Samen met KVO Beek en
Donk vertrekken we naar Lier in België.
Na de koffiestop is er een excursie naar
het Tibetaanse Instituut te Schoten.
Ook brengen we een bezoek aan de
Zimmertoren, hier kunt u een dia en
videovoorstelling bekijken. Onder leiding
van een gids gaan we het stadje
bekijken, de Sint Gummanuskerk het
begijnenhof en de Sint Margaretakerk.

Het bestuur
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Onder het menu gemeenschapsbladen
zitten de gemeenschapsbladen vanaf
2008 in pdf formaat. U kunt ook
doorlinken naar de ons bekende
websites van Aarlese Verenigingen,
Stichtingen en adverteerders.
Verenigingen die daar gebruik van willen
maken kunnen hun website adres mailen
naar ons e-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Tevens worden artikelen die wij niet
direct kunnen plaatsen in het Gemeen-
schapsblad op de website geplaatst. Dat
zijn algemene artikelen van grotere
organisaties, stichtingen, regionale en of
landelijke instellingen.
Heeft U vragen, op- en of aanmerkingen
daaromtrent, dan kunt U die richten aan
onze webmaster Theo Schepers middels
ons e-mail adres.
Namens de redactie, Ben Sibon.

GEMEENSCHAPSBLAD
WERELDWIJD

De trouwe lezer heeft het zeker al
opgemerkt. Sinds 2008 heeft het
Gemeenschapsblad zijn eigen website:
www.gemeenschapsblad.nl
Wij nodigen U uit eens een kijkje te
nemen op onze website. U bent van harte
welkom.
Redactielid Theo Schepers is de schep-
per. Het heeft hem heel wat vrije tijd
gekost, maar zijn schepping is geweldig.
De website is overzichtelijk en gebruiks-
vriendelijk.
Onder het Hoofdmenu treft U aan:
Startpagina
Gemeenschapsbladen 2008
Nieuws
Zoeken
Onderwerpen
Web links
Polls
Foto
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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

                Sfeer is voor La Romanza het sleutelwoord
                  Het is de winkel voor life-style en wonen
             Decoraties oude & nieuwe vloeien in elkaar over
           Rekeninghoudend met de trends en stijlen van nu
              Ook voor moederdag hebben wij leuke kado’s

               Dorpsstraat 23 5735 AE Aarle Rixtel
                                    06 – 52 330 331
       Open ma t/m do 10.00 – 18.00  vrijdag 10.00 – 21.00
                   zat 10.00 – 17.00      zo en ma gesloten
                           Tussen de middag gewoon open!
 www.laromanza.nl                                                   info@laromanza.nl
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De jaarlijkse collecte ten behoeve van het
Gemeenschapsblad vindt plaats in de
week van 5 mei tot en met 10 mei 2008.
In de bijgesloten enveloppe op 28 april
2008 kunt u uw bijdrage doen. De kosten
van het Gemeenschapsblad nemen jaar-
lijks toe. Bijgaand treft u het financieel
overzicht aan. Wij zijn trots op onze
donateurs en adverteerders. We hebben
dit jaar net positief (• 66,61) kunnen
afsluiten. Wij zijn zo vrij om een nood-
zakelijke bijdrage van • 5,= per gezin te
vragen. Wilt u het Gemeenschapsblad
blijven ontvangen, steun ons dan!
Verschillende verenigingen hebben al hun
jaarlijkse bijdrage aan ons overgemaakt.
Heel hartelijk dank daarvoor. Degenen die
het nog niet gedaan hebben en zij die in
de collecteweek met vakantie zijn,
kunnen hun bijdrage storten op
bankrekening 10.14.95.048 van het
Gemeenschapsblad. Uw bijdrage is een
steun in de rug van de redactie en haar
medewerk(st)ers om er weer een jaar
tegen aan te gaan. Uw financiële steun is
onontbeerlijk. Hier volgen nog een paar
cijfers uit onze statistiek:
Jaar aantal pagina’s Aantal uitgaven
2003 712 22
2004 704 21
2005 728 22
2006 812 22
2007 800 22
U ziet dat het aantal pagina’s is sinds
2006 erg is toegenomen.. Dit komt
doordat de verenigingen steeds meer
gebruik maken van het Gemeenschaps-
blad. Ook de adverteerders maken vaker
gebruik van onze advertentie service. De
redactie bedankt allen voor het in ons
gestelde vertrouwen.
Namens de redactie,
Ad Loos, penningmeester.

Jaarlijkse collecte
Gemeenschapsblad

2007
18419,85
3497,56
6755,66
126,14
380,00
130,47

29309,68

2007
7134,00

13202,00
506,71

1466,69
570,08

1956,62
920,14

1721,83
1765,00

29243,07

66,61

Ontvangsten:
Advertenties
BTW
Collecte + Giften
Vooruitontvangen
Porto
Rente

Uitgaven:
Drukwerk
Papier
Koffie
BTW voordruk
Portokosten
Secretariaat / apparatuur
Diversen
Bezorgers
Afdracht Fiscus

Positief resultaat:
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234KKKKKlokje

Dovens Meubelmakerij Milheeze.
Voor betaalbare kwaliteits meubelen op
maat en model gemaakt in overleg met
de klant. Meubelen in diverse kleuren en
houtsoorten. Alle dagen open, Kerkeind
38. Tel: 0492-341553. Wij ruilen uw oude
meubelen in. www.dovens.nl

Dovens Meubelmakerij Milheeze.
Zo langzamerhand een begrip voor
iedereen. Meubelen-slaapkamers-keuken
eethoeken-klokken-schilderijen-gordijnen-
vloerbedekking-vinyl-laminaat en lamel-
parket. Wij meten-maken-hangen-leggen.
Kwaliteitsmeubelen uit eigen meubel-
makerij voor jong en oud. Inruil mogelijk
0492-341553, Kerkeind 38.
www.dovens.nl
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.

Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.

Niet van namaak.

www.twanvanhout.nl
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Bedevaart naar  HANDEL
dinsdag 6 mei
Wij gaan natuurlijk ook dit jaar weer naar
Handel en wel op DINSDAG 6 MEI a.s.
Wilt u meegaan, dan kunt u gezellig bij
ons aansluiten, want we vertrekken per
fiets om 13.15 uur bij Mariëngaarde. U
kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid
gaan, bijv. met de auto.
De H.Mis in Handel begint om 14.30 uur
in de O.L.Vrouw Ten Hemelopnemings-
kerk. Na afloop is er koffie in café zaal
“Het Vossenhol”.  Tot dinsdag 8 mei a.s.

BEAUTYDAG
Op woensdag 14 mei is er een beauty-
dag 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
behandelingen van:  Schoonheids-
specialiste: Kitty v.d. Kerkhof – Linders,
Pedicure : Anja Kuijpers en Voetzool-
reflex-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

SHOW LICHTSTAD REVUETHEATER
“Let’s do it again”.
Lichtstad Revuetheater  heeft op ZATER-
DAG 17 mei 2008 een uitvoering van de
show “Let’s do it again”, een nieuwe
musicalrevue, 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

vertoon 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
kortingskaarten  betreft !

DE BIBLIOTHEEK DEZE WEEK

Woensdag 30 april (Koninginnedag) en
donderdag 1 mei (Hemelvaart) is de
bibliotheek in Beek en Donk gesloten.
De bibliotheken in Aarle-Rixtel en
Lieshout zijn gesloten op woensdag 30
april en vrijdag 2 mei (dag na Hemelvaart)

Kinderactie:  Uitmetjebiebpas
In de maanden mei en juni zijn er weer
leuke aanbiedingen voor kinderen op
vertoon van de biebpas.
· Gratis kinderzwembadkaartje voor het
Subtropisch Waterparadijs van Landal
Het Vennenbos
· 25% korting bij Speelland Beekse
Bergen, Dierenrijk (Nuenen) en Sportiom
(Den Bosch)
· 10% korting bij Safaripark Beekse
Bergen
· Voor halve prijs naar twee bijzondere
kinderconcerten op 11 en 25 mei in
Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven
· Win een ‘Meet & greet’  bij het
kinderfestival Via del Mondo op 18 mei in
Tilburg
Voor meer informatie kijk op de website
www.uitmetjebiebpas.nl
De bibliotheek…….Zo dichtbij en zo
verrassend veelzijdig
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Ans Corbeij,
25 jaar peuterleidster.
Ditmaal is Reportad op bezoek bij een
oude bekende van hem. Dus is het voor
beiden een kleine reünie. Ans Corbeij
kwam in februari 1981 in het bestuur van
peuterspeelzaal De Rakkertjes, zij als
secretaresse en ikzelf als penning-
meester. In 1983 kwam er een vacature
en Ans gaf te kennen dat zij het werk van
leidster eigenlijk wel eens van nabij wilde
meemaken. Haar kinderen gingen naar
de basisschool en aangezien de tijden
van de peuterspeelzaal parallel liepen
met die van de school was dat ideaal.
Vanaf april 1983 vervulde zij zowel de
functie van secretaresse als van leidster.
U zult natuurlijk denken, kan dat wel.
Eigenlijk is het een situatie die proble-
men kan opleveren. Maar aangezien het
bestuur van De Rakkertjes en de
leidsters een heel open beleid voerden,
heeft dat nooit problemen gegeven. Toen
de vereniging later werd omgezet in een
stichting, werd het natuurlijk anders. Toen
heeft Ans de functie van secretaresse
ook neergelegd. Reportad is na de
omzetting tot stichting gestopt als
bestuurslid. Na veertien jaar trouwe
dienst en prettig met elkaar samen-
gewerkt te hebben, sloot hij dat
hoofdstuk af. Vandaar dat we heel wat bij
te praten hebben. Ja, zegt Ans, ik begon
in de Jeugdboerderij aan de Sengersweg.
Poetsen van de peuterzaal werd in die tijd
nog samen met het bestuur gedaan. We
hadden een rooster wie de weekbeurt
had. Toen kwam de verhuizing naar
gemeenschapshuis De Aar aan de
Bosscheweg. We huurden daar de ruimte
van de stichting, inclusief de schoon-
maak. We hebben daar een enorme
wateroverlast gehad. Er was ingebroken
en vandalen hadden de spoelbak
afgestopt en de kraan opengezet. Heel
het lokaal stond blank. Alle kastjes die
van spaanplaat waren gemaakt zetten

uit. Onze nieuwe stoeltjes en tafeltjes,
slechts enkele weken in gebruik, werden
er direct uitgehaald. Maar de gymmatten,
waarop de peuters zo fijn konden spelen,
waren naar de knoppen. Gelukkig waren
we goed verzekerd. Enkele jaren hebben
we in De Aar gezeten, toen zijn we
verhuisd naar de nieuwbouw in De Dreef.
We kregen een prachtige ruimte met
wc’tjes voor de kleintjes en een eigen
ingang. Iedereen was dolgelukkig. Zelf
schaften we toen ook nieuw meubilair
aan van de uitgekeerde verzekerings-
gelden. In tien jaar tijd was de mentaliteit
op politiek gebied flink veranderd. Begin
jaren tachtig was ik (Reportad) samen
met een ander bestuurslid op bezoek bij
de wethouder om over de subsidie te
praten. Hij vond het maar niks om
subsidie te geven aan de peuterspeel-
zaal. Een peuterspeelzaal was voor koffie
drinkende moeders, daar was het geld
van de gemeente niet voor bedoeld. Ja,
we kunnen er nu om lachen, maar toen
was het armoede lijden. Dit is een klein
stukje geschiedenis wat bij mij nog in
mijn hoofd zit. Maar ik ben benieuwd
naar de carrière van Ans, waar zij de
energie in vindt om door te gaan. Het fijne
van mijn werk is dat kinderen op deze
leeftijd, twee en drie jaar, nog zo puur, zo
onbevangen zijn. De invloeden van buiten-
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af hebben nog geen vat op hen. Vaak
worden kinderen, als ze eenmaal naar
school gaan, wat ruwer, wat stoerder en
verandert ook het taalgebruik. Bovendien
heb je steeds met nieuwe kinderen te
maken en zo blijft het werk steeds weer
verrassend. De peuters komen in het
begin vaak heel verlegen binnen, hebben
een afwachtende houding, maar na een
paar keer zie je ze helemaal opbloeien.
Ze worden vrijer, ze leren met elkaar te
spelen en rekening met elkaar te
houden. En ze leren te luisteren, leren
aandacht te delen. Bij ons hoeft er niets,
er wordt nog volop gespeeld. Ze zitten in
een mooie ontwikkelingsfase en daar
geniet je dagelijks van. Nee, sleur ken ik
niet. De kinderen kunnen er op de
speelzaal alvast aan wennen om even bij
hun moeder weg te zijn. Maar ook dat is
een ontwikkeling die kinderen mee
moeten maken. Ik ben benieuwd of de
peuterspeelzaal nu concurrentie heeft
van de kinderopvang. Eigenlijk niet. Niet
alle peuters komen op de peuterspeel-
zaal, maar er zijn ook kinderen die bij
ons komen en ook op de kinderopvang
zitten. Ja, zegt Ans, in het begin van de
jaren tachtig was dit nog vrijwilligerswerk,
maar in de loop der jaren is het werk
professioneler geworden. De leidsters
moeten tegenwoordig een mbo-opleiding
gevolgd hebben. We hadden in de jaren
tachtig al aandacht voor de ontwikkeling
van het kind, maar dat is nu veel profes-
sioneler opgezet. Je praat ook met de
ouders over de voortgang van de
ontwikkeling van het kind. Maar Ans doet
nog veel meer ander werk. Ze werkt twee
ochtenden bij radio Kontakt en zij werkt
zeven dagen in de week van thuis uit aan
de nieuwsbulletins van Kontakt.
Daarnaast zit ze in het bestuur van de
EHBO en verzorgt ze de pr en correctie-
werk voor de harmonie. Bovendien past
ze een dag in de week op haar kleinkind.
Maar ik ben ook benieuwd of er aandacht
besteed is aan haar 25 jaar op de
peuterspeelzaal. Op dinsdag 1 april
kwamen tijdens het werk de collega’s

onverwacht al zingend binnenlopen. Ze
hadden bloemen en gebak bij zich en
voor de kinderen chips. Er werd samen
met de peuters gezongen en ik moest
midden op tafel gaan zitten, net zoals we
dat bij een jarige peuter doen. Ja, dat
doet je toch wel wat. Je rekent er niet op
omdat je er zelf helemaal niet mee bezig
bent. Ook van het bestuur kreeg ik
bloemen en mijn collega’s hebben mij
mee uit eten genomen. Heel erg leuk
allemaal.
Nu je het over het bestuur hebt, jullie
maken thans deel uit van de stichting
Stippel? Ja, Stippel staat voor Stichting
Professioneel Peuterwerk Laarbeek. Er is
een professioneel fulltime coördinator, we
volgen cursussen, b.v. over Voorschoolse
educatie. Er is jarenlang overleg met de
gemeente Laarbeek geweest over de
professionalisering van alle peuterspeel-
zalen. Want er was een te groot verschil
tussen de verschillende peuterspeelzalen
in Laarbeek. De Rakkertjes was al
geprofessionaliseerd, de andere peuter-
speelzalen werkten nog uitsluitend met
vrijwilligers. De basis voor subsidie kwam
niet met elkaar overeen. De andere
Laarbeekse peuterspeelzalen moesten
ook professionaliseren. Wij liepen in
Brabant erg achter op Noord Nederland.
Boven de rivieren was het peuterwerk
eind jaren tachtig al geen vrijwilligerswerk
meer. Ans, als ik een conclusie mag
trekken, heb je een prachtige tijd gehad
en nog bij de peuterspeelzaal. Heb je
aan de wieg gestaan van de profes-
sionalisering. Er mede toe bijgedragen
dat we in Aarle-Rixtel een goede peuter-
speelzaal hebben. Ans, ik spreek de
wens uit dat je dit werk nog jaren mag
doen. Alleen de kleinkinderen kunnen
mogelijk nog meer een beroep op je gaan
doen. Maar ook dat lijkt me reuze fijn
werk. Ans bedankt voor de koffie en de
gezellige middag waarin we heel veel bij
te praten hadden.
Reportad.
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W.F.v.d.kerkhof
Horloger Juwelier

Klokstraat 8
AARLE-RIXTEL

1868                                2008
140 JAAR

Ter gelegenheid van ons 140 - jarig jubileum geven wij
 tot 19 Mei 2008

20% KORTING
op alle zilveren sieraden !!

Wij organiseren ook een foto-zoekactie.
In onze etalage staan een aantal foto’s opgesteld,
 genummerd van 1 tot 10,
waarvan de daarbij behorende vraag door u dient te worden
opgelost.

De antwoorden moeten uiterlijk 19 mei 2008 door ons zijn
ontvangen.

Onder de goede inzenders verloten wij diverse aantrekkelijke
prijzen.

De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.
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1868   W.F.v.d.KERKHOF   2008
horloger - juwelier

FOTO ZOEKACTIE
Vraag Antwoord
Foto 1 Wat is de naam van deze klok

Foto 2 Wie zijn deze 2 personen

Foto 3 Op welke plaats staat DET v.d.Kerkhof

Foto 4 Noem minimaal 5 Aarlese mensen op deze foto

Foto 5 In welke jaren zijn deze schilden door
W,F,v,d,Kerkhof geschonken, 1 aan de
Blauwe en 1 aan de Rode Schut

Foto 6 Wie zijn deze 2 personen

Foto 7 Wie zijn deze vroegere buurkinderen

Foto 8 Wie is de man met de Gildestok

Foto 9 Wie zijn deze 2 personen uit het jaar 1945

Foto 10 Noem 4 personen op deze strandfoto

Naam inzender :

Adres :

Tel.nr. :
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Badmintonclub De Ganzeveer in
bekerfinale HBB
Een combinatie van spelers uit de
overgangsklasse en eerste klasse van de
HBB is er in geslaagd door te dringen tot
de finale van de B-klasse. In de halve
finale werd met 5-2 gewonnen van
Fairplay uit Helmond. Dit team was in de
reguliere competitie als tweede geëindigd
in de overgangsklasse, dus winst was
een hele prestatie.
Het spelverloop was als volgt:
De eerste mix werd door Lidwien
Verbakel en Maurice van Falier verloren
met 14-21 en 9-21. Stefanie van Melick
en Sander van den Hemel trokken de
score weer recht door met 21-15 en 21-
16 hun mix winnend af te sluiten.
Vervolgens ging de mix van Nienke Houët
en Ferry Tabor na drie sets (21-20, 16-21
en 14-21) weer naar Fair Play. In een
spannende herendubbel wisten Maurice
en Sander met tweemaal 21-19 de
voorsprong voor De Ganzeveer uit te
bouwen.
Hierna was de tegenstand van Fair Play
gebroken. De damesdubbel werd door
Nienke en Lidwien met 19-21, 21-15 en
21-12 gewonnen. In de enkelspelen
vergrootten Stefanie (21-10, 21—11) en
Daan van Melick (21-11, 21-19) de
voorsprong en werd de eindstand 5 - 2 in
het voordeel van B.C. De Ganzeveer.
De finale wordt gespeeld tegen BCV ’73
uit Valkenswaard op zondag 25 mei,
13:00 uur in de City Sporthal te Helmond.

Badmintonclub
De Ganzeveer driemaal kampioen !
Nadat de seniorenteams Ganzeveer 7 in
de derde klasse en Ganzeveer 8 (na een
zeer spannende kampioenswedstrijd
tegen nummer twee: Mixed 12) in de
vierde klasse van de HBB kampioen

waren geworden, is het Ganzeveer 2
afgelopen zondag gelukt om het
kampioenschap binnen te halen in de 1e
klasse!
Omdat nummer twee (Mixed 5) twee
puntjes had laten liggen tegen BCAB in
hun voorlaatste wedstrijd, had Ganzeveer
2 genoeg aan een gelijkspel in hun één
na laatste wedstrijd om kampioen te
worden. De tegenstander Con Brio 5 uit
Helmond zou een niet al te grote
hindernis moeten zijn om dit mogelijk te
maken. De nasleep van het clubfeest van
de avond daarvoor zou echter een veel
groter obstakel blijken te zijn.
Bij de gemengd dubbels moesten
Stefanie van Melick en Sander van den
Hemel in twee sets van 21-11 en 21-14
de punten afstaan aan het koppel van
Con Brio (waaronder de vriendin van S.).
Nienke Houët en Ferry Tabor trokken de
score weer gelijk door met 21-23 en 14-
21 te winnen. In de herendubbel werd in
drie sets (21-18, 17-21 en 21-12) verloren
door Sander en Ferry. Gelukkig was de
alcohol bij de dames al uit de
bloedsomloop verdwenen en trokken
Nienke (was de BOBette) en Stefanie
met eveneens een overwinning in drie
sets (21-19, 11-21, 17-21) de score weer
gelijk.
In de enkelspelen moest dan wel de
beslissing komen te vallen. Sander had
nog steeds last van de naweeën van het
feest en verloor met 21-18 en 21-8 tegen
een tegenstander die (tevergeefs) haast
had om het verwachtte kampioenschap
van PSV bij te kunnen wonen.
Uiteindelijk brachten de overwinningen
van Nienke (12-21, 7-21), Ferry (11-21,
17-21) en Stefanie (14-21, 17-21) de
overwinning voor Ganzeveer 2, waarmee
het kampioenschap in hun poule van de
1e klasse HBB was veilig gesteld!
Eindstand:
Con Brio 5 - Ganzeveer 2 3 - 5
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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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Clubkampioenschappen
Turnvereniging Cialfo

Kleuters zaterdag
Meisjes
1. Guusje van de Ven 33.5
2. Jill Kuijpers 32.6
3. Silke Damen 31.3
Meisjes  1 woensdag  14.00-15.00 uur
1. Kim Otten 32.6
2. Janne van de Tillaart 32.2
3. Juul van Hout 31.8
Meisjes 2 vrijdag  16.00-17.00 uur
1. 1. Nikkie van Iersel 33.2
2. 2. Sarah Vereijken 32.1
3. 3. Nina Santegoeds31.7
Meisjes 3 vrijdag  17.00-18.00 uur
1. 1. Iris van de Wetering 34.3
2. 2. Nienke Otten 34.2
3. 3. Maud van Dijk 34
Meisjes 4 vrijdag 18.00-19.00 uur
1. 1. Charlotte Jonkers 33.1
2. 2. Janneke Bergkamp 32.5
3. 3. Britt van Laarhoven 32.4
Meisjes 5 woensdag 19.00-20.00 uur
1. 1. Sophie Raymakers 33.6
2. 2. Nina Bergkamp 31.7
10.00-11.00 uur
Jongens
1. 1. Tom Verkampen 30.2

2. 2. Gijs Kanters 29.1
3. 3. Sam Klijsen 28.9
Jongens 1 woensdag 13.00-14.00 uur
1. 1. Kay van de Linden 35.6
2. 2. Gijs van Rixtel 33.1
3. 3. Glenn van de Heuvel 32.8
Jongens 2 donderdag 17.00-18.00 uur
1. Bram Zwanen 35.8
Jongens 3 donderdag 17.00-18.00 uur
1. Teun Pennings 32.4
Jong Talent
1. 1. Celine van Gerwen 34.4
2. 2. Janne van Brug 34.2
3. 3. Janneke Swinkels 34.1
Selectie
1. Christel Kuijpers 36
2. Lidy van de Heuvel 34.8
3. Joy Tops 34.2

Op 1 juni 2008 is de jaarlijkse fietstocht
en barbecue van tafeltennisvereniging
ATTC’77. Alle leden en hun huisgenoten
mogen meedoen. We hopen dat de
weergoden ons goed gezind zullen zijn.
Vorig jaar hebben we tussen de buien
door gefietst maar desondanks een
goede opkomst en een leuke, overdekte,
barbecue gehouden.
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Op speciale verzoeken ga ik meestal
niet in,
toch doe ik dat dit keer wel,
want misschien heeft het toch zin.
De dame die het verzoek deed,
doelde op de ontzettende rommel,
die overal in onze mooie omgeving ligt,
‘t is voor de drommel,
een afgrijselijk gezicht.
Als we alleen de blikjes al zou tellen,
in ons Laarbeekse gebied,
dan weet ik zeker dat we kunnen
stellen,
dat als we er duizend opgeruimd
hebben,
je er nog een heleboel liggen ziet.
Tellen we de rest van de troep er nog bij,
dan worden we helemaal niet blij.
Ik vrees met grote vreze,
dat degenen die dit aangaat,
dit gedichtje toch niet lezen.
De kans op een boete is bovendien zo
klein,
dat ze daar niet bang voor zijn.
Het ligt voor een groot gedeelte aan
opvoeding en mentaliteit,
dat wil ik tot slot nog even kwijt !!!
RD

Voorbereidingen
Blaaskapellenfestival
in volle gang

Het is bijna zover! Volgende week gaat
de tent weer de lucht in en na een paar
intensieve (maar enorm gezellige) op-
bouwdagen gaat het 42e Blaaskapellen-
festival van start. Wij als organisatie zijn
er enorm trots op dat we dit feest weer
mogen organiseren voor zoveel lief-
hebbers van de blaasmuziek in de
breedste zin van het woord. Het is
geweldig om te zien hoeveel mensen uit
alle windstreken ieder jaar weer genieten
van de sfeer in de tent. En het is altijd
weer fantastisch om zoveel bekende
gezichten uit Aarle-Rixtel te zien die er
samen een groot feest van maken. Dat
zorgt ervoor dat wij het festival met veel
plezier blijven organiseren.
Ook de repetities zijn in volle gang en
iedere week wordt er hard gerepeteerd
samen met de gastmuzikanten. Lieke
van Duppen begint al helemaal op stoom
te komen en ook Striepke Veur heeft er
veel zin in, net als de andere gastmuzi-
kanten. Het programma bevat nummers
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als “Ik leeft niet meer voor jou”, “Einmal
wenn du gehst”, “Fame” en natuurlijk ook
“Sierra Madre”. De bezoekers van vorig
jaar kunnen zich vast ook nog de Baker-
street Band herinneren. Goed nieuws,
ook dit jaar komen zij een swingende
afterparty verzorgen. Dit alles speelt zich
af op zondagavond 11 mei.
Op zaterdagavond komen de Global
Kryner uit Oostenrijk weer een grandioos
muziekspektakel neerzetten. Deze avond
is echt een feest voor iedereen, want ook
voor de jeugd is dit vette muziek. Laat je
maar eens verrassen. De afterparty wordt
hier verzorgd door een andere gave band,
Zappcode.
Zondagmiddag en maandag zijn er tal
van activiteiten voor de kinderen, terwijl
de ouders en overige liefhebbers van
gezelligheid en blaasmuziek een lekker
potje bier kunnen drinken in de tent.
Zaterdagavond zullen de Klokkendorpers

het festival afsluiten. Dat optreden begint
rond 19.00 uur.
Entreekaarten kosten voor zaterdagavond
kosten •12,50 in de voorverkoop en
•15,00 aan de kassa. Op zondagavond
is de entree •7,50 (zowel in de
voorverkoop als aan de kassa). Voor
•17,50 heeft u een passepartout voor
beide avonden. De kaarten zijn te
verkrijgen bij Bakkerij Van Brug, Dorps-
straat 19, of bij de Ganzehut, Kerkstraat
4. De rest van het weekend is de entree
gratis.         Graag tot ziens in de tent!
De Klokkendorper
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234KKKKKlokje

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.
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ASV’33: OPGAVE
NIEUWE LEDEN:

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn bij
ASV’33 al weer druk bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
ASV’33 is een voetbalvereniging die veel
aandacht besteedt aan het beleven van
plezier aan het voetbal en waarbij niet
primair de prestatie voor op staan. Het op
een plezierige manier kennismaken met
alle facetten van het voetbalspel is
leidend. Ook staan de normen en
waarden hoog in het vaandel bij ASV’33.
Ook worden er voor de leden van de
vereniging diverse nevenactiviteiten
georganiseerd om het nog gezelliger te
maken.
Als je dus graag bij ASV’33 wilt voet-
ballen geef je dan snel op. Afgelopen jaar
is het meisjesvoetbal landelijk zeer
sterk in opkomst. Dit heeft ook bij
ASV’33 geresulteerd in 3 meisjesteams.
Als je dus als meisje wilt gaan voetbal-
len: kom ook bij ASV’33.
Ook gaan we weer door met de sport-
en spelgroep van de 4 en 5 jarigen,
de zogenaamde Mini’s. Jongens en
meisjes die 4 jaar zijn kunnen hieraan
deelnemen.
Opgave kan gebeuren bij
Frans Verschuuren,
telefoon 0492-536919 of 06-10565327.
Bij zijn afwezigheid kan aanmelding ook
plaatsvinden bij
Reno Renders, telefoon 06-23472370.

Hoewel velen dezer dagen op vakantie
gaan of al zijn, bieden wij de thuisblijvers
een heel uitgebreid programma. De
wekelijke fietsavonden op dinsdag en
donderdag gaan gewoon door, vertrek om
19.00 uur. Op Hemelvaartsdag echter
gaan we ‘s morgens om 08.00 uur al op
pad, we rijden dan de Blaakvenroute van
100 km. en de Jan van Tieskesroute van
65 km. Deze ritten zijn eerder dit jaar
afgelast vanwege het slechte weer. In
verband met de jaarmarkt vertrekken we
in de Kerkstraat bij café van Bracht.
Op 3 mei is er een klubrit van 70 km.,
met vertrek om 13.00 uur en op zondag 4
mei staan er tochten van 80 en 90 km.
op het programma, met vertrek om 08.00
uur. Op de woensdagmiddagen 7 en 14
mei gaan om 13.30 uur onze Futteranen
weer op pad en op 2e Pinksterdag rijden
we de Leuketochten van 90 en 115 km.,
ook dan is het vertrek om 08.00 uur.
De 18e mei bieden wij echt voor elk wat
wils met de Dorp aan de Riviertoch-
ten, met keuze uit 150, 100, 60 en 40
km.. Alle vier de routes zijn geheel
uitgepijld. Voor de twee langste afstanden
kan men vertrekken tussen 07.30 en
09.30 uur en voor de kortere ritten tussen
09.30 en 11.30 uur. Vertrekken en
inschrijven kan men bij de Lantaarn, waar
ook routeschema’s voorhanden zijn.
Uitgebreidere informatie is te zien op
www.aandewielen.nl of kan men opvragen
bij Peter Vermeulen tel 383097.
Een week later op zondag 25 mei
organiseren wij de Ladies Only-tochten,
met keuze uit 45 en 65 km.. Dames
kunnen hier starten tussen 09.00 en
10.00 uur en de baten komen geheel
ten goede aan de kankerbestrijding.
Volgende keer volgt nog uitgebreidere
informatie over de uitgepijlde routes, over

een gratis loterij voor de deelneemsters
en over een bekende dame die het
startschot zal lossen.
Natuurlijk hebt u de avondfiets-
vierdaagse van 2 t/m 5 juni al in uw
agenda staan. Ook daarover volgende
keer uitgebreide informatie. U ziet dat wij
niet overdrijven als wij zeggen dat we
voor elk wat wils bieden !!!
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4e editie
Stratenvoetbaltoernooi ASV’33

Op Zondag 8 Juni 2008 zal de vierde
editie van het stratenvoetbaltoernooi
plaatsvinden. De eerste drie edities
werden allen gewonnen door het team
van de Janssensstraat. Het team van de
Janssensstraat heeft de Hans Verbakel-
bokaal teruggeschonken, zodat er dit jaar
wordt gestreden om de Janssensstraat-
bokaal.
Wederom zal dit evenement op één dag
worden gehouden. Aarle-Rixtel is voor dit
toernooi in 12 wijken opgedeeld.Je kunt
je voor dit evenement aanmelden bij de
contactpersoon welke bij jouw wijk staat
vermeld. Tijdens en na afloop van het
toernooi is er de mogelijkheid tot een
gezellig samenzijn in de kantine van
ASV’33.
De wijkindeling is als volgt;

Wijk 1 Contactpersoon:
Mike van Hoof (tel. 06 4221 7605)
Duivenakker, De Zitter, De Malthezer, De
Lage Hoeve, Den Bongerd, Elshorst, De
Tempelier
Wijk 2 Contactpersoon:
Els van Beek (tel. 384218)
Janssensstraat, Biermansstraat,
Koppelstraat, Blauwe Schutplein, Rode
Schutplein, B.van Heesselstraat
Wijk 3 Contactpersoon:
Ralf Migchels (tel. 06 1588 7225)
Broekelingstraat, De Trompetter, Lange
Akker, Valkendijk, Buizerdstraat
Wijk 4 Contactpersoon:
Michael Ketelaars (tel. 38 2735)
Strijp
Wijk 5 Contactpersoon:
Adri van Rosmalen (tel. 38 3178)
Opstal, Brabantlaan, Meijerijstraat,
Kempenstraat, Baroniestraat

Wijk 6 Contactpersoon:
Anke Keunen (tel. 38 2242)
Hagelkruisweg, Torenakkerweg, Laarweg,
Lieshoutseweg, Aarleseweg
Wijk 7 Contactpersoon:
Heidi Antonissen (tel. 06 4602 2187)
Molenstraat, Terlingenplein, Kerkstraat
Wijk 8 Contactpersoon:
Stefan van de Berkmortel (tel. 38 3060)
Bosscheweg, Helmondseweg, Klok-
straat, Kapellaan, Kouwenberg, O.L.
Vrouweplein, Dr. Timmerstraat
Wijk 9 Contactpersoon:
Jan Thomassen (tel. 38 2663)
Heindertweg, Phaffstraat, Termeerstraat,
Donkerstraat, Haffmanstraat, Goossen-
straat
Wijk 10 Contactpersoon:
Mike van Hoof (tel. 06 4221 7605)
Beekseweg, Wilhelminalaan, Julianalaan,
Beatrixlaan, Koude Maas, Sengersweg,
Dorpsstraat
Wijk 11 Contactpersoon:
Jos Meulendijks (tel. 38 2992)
Klokkengieterstraat, Albers Pistorius-
straat, Havenweg, Heikant

Wijk 12 Contactpersoon:
Jorg Krijnen (tel. 06 2035 1832)
De Vinken, Spechtstraat, Dijkmanstraat,
Past. vd Heuvelstraat, Nachtegaalstraat,
Wielewaal, Mariastraat, J. van Rixtel-
straat, van Roijstraat, Merelstraat,
Lijsterstraat, Zwanendreef, Kannelustweg

Leden van buiten Aarle-Rixtel: neem
contact op met Mike van Hoof (06 4221
7605)
Wij hopen veel aanmeldingen te kunnen
ontvangen om er wederom een gezellige
zondag van te maken. Voor algemene
vragen kun je contact opnemen met
nevenactiviteiten@asv33.nl
LET OP!!! Dit jaar neemt iedere wijk ook
deel aan de fiets 3-daagse gedurende de
75 jarige jubileumweek van ASV’33.
Minimaal drie personen moeten zich
hiervoor inschrijven.

35
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KONINGINNEDAG IN AARLE-RIXTEL

Ochtendprogramma op en rond het Kerkplein
10.00-12.00 VRIJMARKT, FOTO’S, SPELLETJES EN OPEN PODIUM
Vanaf 10.00 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 op de
VRIJMARKT. Maar er is natuurlijk ook plek voor goocheltrucs of knikkers raden, zelf
gebakken koekjes of grabbeltonnen. Bedenk het maar!
Wil je er eens echt koninklijk uitzien, dan heb je deze dag de kans. Voor de kerk
staat onze fotograaf klaar om jou als prins of prinses OP DE FOTO te zetten, samen
met je vriend(innet)je, broertjes, zusjes of zelfs je papa en mama.
Heb je zin in SPELLETJES? Kom dan gezellig (en gratis) spijkerpoepen, eierlopen,
blikgooien, koekhappen of probeer de bal door het kleinste gat te schieten.
Midden op de Dorpsstraat staat het PODIUM klaar. Kun je goed dansen, ben je goed
in muziek maken of heb je iets bedacht wat het hele dorp moet zien? Stap dan op het
podium en vertoon je kunsten. Je kunt je tot 30 april opgeven bij Leo Lucassen (tel.
383528), maar je mag je natuurlijk ook op de dag zelf nog aanmelden.

12.30 VERSIERDE FIETSEN-OPTOCHT
Maak van je fiets een echte Koninginnedag-fiets en rijd mee met de VERSIERDE
FIETSEN-OPTOCHT. Je kunt je van 10.30 tot 12.00 inschrijven bij de jury. Net als
andere jaren rijden we achter de Harmonie aan door het dorp. We hopen natuurlijk dat
er veel publiek langs de weg staat en dat veel mensen de vlag uithangen. De optocht
start bij Café De Lantaarn en gaat door de Dorpsstraat, de Mariastraat, de
Bosscheweg, de Klokstraat, de Kouwenberg en terug naar het Kerkplein. Voor iedere
deelnemer ligt een verrassing klaar. De mooiste, gekste en leukste fietsen verdienen
bovendien natuurlijk een prijs.
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Middagprogramma op Sportpark de Hut
13.00 DOE MEE AAN DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
· Draaimolen met 30 zitplaatsen.
· Spelencircuit voor de jeugd vanaf 10 jaar met zaklopen, doelschieten, enz.
· Schminkstand: vier dames zijn aanwezig om de kleintjes in de prachtigste

kleuren te versieren.
· Minivoetbaltoernooi. Deelnemers hebben zich op kunnen geven bij Bert van

Zutphen. De leiding is in handen van ASV.
· Huifkartocht: zoals ieder jaar is Bert weer aanwezig met zijn mooie huifkar en

kun je met hem een tochtje maken in het prachtige gebied rondom het sportpark.
· Strafschoppen schieten: in vier leeftijdscategorieën wordt geschoten voor de eerste

prijs en de daaraan verbonden wisseltrofee.
· Om 13.00 uur dienen de deelnemers aanwezig te zijn.

14.00-15.30 VOOR DE JEUGD TOT 9 JAAR:
· Spelenkermis: er staan 10 kramen opgesteld waarin je spelletjes kunt doen. Heb je

aan ieder spelletje meegedaan, dan ligt er een leuke versnapering op je te wachten.
· De volgende verenigingen hebben de kans aangegrepen om hun vereniging in een

kraampje te promoten: De Hartstichting en ASV’33.
· Luchtkussen: voor de jongsten hebben wij ook dit jaar een luchtkussen kunnen

bemachtigen
· Kleurwedstrijd: de kleurplaat die de kinderen van groep 1 tot en met 5 op school

krijgen, kun je inleveren bij de Infostand op het sportpark.
· Optreden door DéDé Danceballet: deze dansgroep presenteert om 14.00 uur een

prachtige show met sprankelende en vaak vertederende optredens.

16.00 PRIJSUITREIKING
De winnaars van de Kleurwedstrijd, het Penaltyschieten en het Spelencircuit (vanaf 10
jaar) worden bekend gemaakt en mogen hun prijs ophalen.
Voor eventuele ongelukjes is de EHBO aanwezig. Voor vragen kun je terecht bij Arjen
van de Tillaart, (tel. 846736) of Bert van Zutphen (tel.382234).



De Meikever

Gekwetter, getsilp, geritsel en zenuwach-
tig gedoe rondom nestkastjes, de lente is
begonnen. Het lijken net mensen, de
mannen schoon in het pak, de vrouwtjes
onderdanig met de vleugeltjes trillend. Ik
kan me echt vergapen aan de vogel-
wereld. Genieten van een prachtige
fazanthaan boven op een voerkuil bij Croij
. Zijn verenkleed is kleurrijk en glanzend
en opvallend de witte befjes. Er
scharrelden nog drie hennen bij hem in
de buurt. Meneer heeft niets te klagen
met zo’n harem. Binnenkort zitten de
dames op het nest, eind mei trippelen er
weer gecamoufleerde bollekes achter
elke kloek. Ik heb de zwarte roodstaart al
weer gezien, naarstig op zoek naar het
laatste open kippenhok, want de balken
onder de pannen zijn de favoriete
nestplaatsen voor deze vogel. Gelukkig
bieden de loodsen op industrieterreinen
voldoende alternatieven. Een tropische
verrassing zijn de ijsvogels, steeds
talrijker in deze omgeving, schone beken
en volop vis, zijn kostje is gekocht. Ik
weet er inmiddels een te wonen maar dat
blijft nog even geheim want ze zijn o zo
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Feestweek
ASV’33 75 jaar

Sinds 17 januari 2008 bestaat voetbalclub
ASV’33 alweer 75 jaar!! Om dit jubileum
te vieren wordt in de week van zaterdag
24 mei 2008 tot en met zaterdag 31 mei
2008 een feestweek georganiseerd. De
jubileumcommissie ASV 75 jaar is druk
bezig met het uitwerken van alle
activiteiten in deze feestweek. Graag
willen wij nu alvast wat extra aandacht
vragen voor een aantal van deze
uitgewerkte activiteiten waarbij wij hopen
op een grote opkomst van de Aarlese
mensen.
* Op zaterdag 24 en zondag 25 mei vindt
een groot internationaal jeugdtoer-
nooi plaats. Het zijn de C- en D-jeugd
van de plaatselijke voetbalvereniging die
het op gaan nemen tegen o.a. teams uit
Frankrijk, Duitsland en een aantal grote
omliggende verenigingen zoals Gemert
en Geldrop. Op de website www.asv33.nl
kunt u meer informatie vinden over het
internationaal jeugdtoernooi.
* Terug van weggeweest: op dinsdag-
avond 27 mei en donderdagavond 29 mei
vinden de voorrondes plaats van de
fietsdriedaagse. De teams zijn bekend en
zullen tijdens de finaleavond op vrijdag-
avond 30 mei strijden om de felbegeerde
1ste plaats.
* Op woensdagavond 28 mei wordt een
seniorenavond georganiseerd in de
grote tent op “Sportpark De Hut”. Alle
senioren in Aarle-Rixtel zijn hierbij van
harte uitgenodigd. Entree is gratis deze
avond. Met een leuk en vol programma
(optreden van Un Bietje Brabant) hopen
wij natuurlijk op een hele grote opkomst!
* Op vrijdagavond 30 mei vindt, tijdens
de finale van de fietsdriedaagse, een
spectaculaire amusementsavond plaats
op het sportpark. Voor deze avond zijn
verschillende amusementsgroepen en

een kletser vastgelegd die voor veel
vermaak zullen zorgen. Zorg dat je deze
avond niet mist!! Entree is gratis.
* Zaterdag 31 mei is de grote ASV’33
Feestdag!!! Deze dag zal beginnen om
11.00 uur met een Heilige Mis. De rest
van de dag zal zich afspelen op
Sportpark De Hut met o.a. een receptie
en de feestavond voor alleen leden /
reünie voor oud-leden.
Al met al een feestweek om naar uit te
kijken. Dus leg de verschillende data nu
reeds vast in uw agenda. En met uw
komst zullen wij ervoor zorgen dat de
feestweek van ASV’33 een succes
wordt!!
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Bakelseweg, de weg naar de riool-
zuivering. Het paddentellen laat ik graag
aan de anderen over, er komt wat langs
op een dag. Ik zit te wachten op al die
brede ruggen van de karpers. Zodra de
zon de ondiepe bekkens heeft verwarmd
komen ze hier met z´n allen krioelen.
Een prachtig schouwspel. Vorig jaar werd
mijn geduld in de vroege ochtenduren
beloond met een stukje romantiek van de
bovenste plank tussen twee…futen.
Mama fuut zat breed op het nest aan de
rand van de rietkraag. Papa was druk
rondjes aan het draaien, het voerde zijn
snelheid op, maakte nog wat schijnbe-
wegingen en daarna was ik getuige van
het snelste paringsritueel dat ik ooit
gezien had. Slechts een seconde of
twee, ik kreeg de kans niet de juiste tijd
op te nemen. Daarna schudde mevrouw
haar veren en ging over tot de orde van
de dag. Het kan wreed verkeren in de
vogelwereld. Jaloers ben ik op de
bewoners van Boskant die een echte
bezienswaardigheid in hun dorp hebben
gekregen, een oievaarsnest met echte
ooievaars. Wij moeten het de komend tijd
maar doen met een flink nest in een
voortuin aan de Lieshoutseweg waar de
vogel kennelijk op bezoek is geweest en
de bewoners heeft verblijd met een
dochter Cheyanne. Terloops telde ik
dertien !!!! roekennesten in een flinke berk
aan Laagstrijp. Als dat maar geen
ongeluk brengt voor de bijgelovigen. Ruzie
hebben de roeken zelf volgens mij al
wekenlang, wat een herrieschoppers.
Waar het over gaat weet ik niet, volgens
mij een hoop drukte om niks. Het zijn net
mensen.                       De meikever.
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schuw. In welk soort struik of boom dan,
vroeg een bekende mij. Toen ik een tip
van de sluier oplichtte keek hij mij zeer
wantrouwend aan. In een hol onder de
grond, dat geloof ik niet, en zijn mooie
blauwe veren dan. O, hij woont alleen
maar in heel schoon zand. Zowel het
mannetje als het vrouwtje van de ijsvogel
zijn prachtig blauw met wit en rood, een
kleine variatie in het kleed maar het grote
verschil zit in de snavel. Van de man is
die donker, het vrouwtje heeft aan de
onderkant een lichtrode snavel.Leuk om
te weten, zeer moeilijk om waar te
nemen, veel geluk.Een ander kleurrijk
figuur is de wielewaal, hopelijk dit jaar
weer in de bosjes bij het kanaal. Zeer
waarschijnlijk weer in de Biezen, de natte
beemden en broekbossen zijn zijn
leefomgeving. Nog schuwer dan de
ijsvogel, hooguit zijn opvallend zachte
gefluit is te horen. Jaren geleden zag ik er
een bij de drie Ossen, vanuit de Biezen
de Gemertseweg over. In gezelschap van
Willem Schuurmans, de jachtopzichter
zaliger, heb ik meermalen zijn fluitje
gehoord en zijn schim gezien in het
bladerdek. De echte vogelfreaken kicken
er ook op als ze er een zien. Lang
stilzitten en niet bewegen is het motto.
Een minder tropische verrassing schijnt
vanuit Zuid-Europa onderweg te zijn naar
Nederland te zijn. Ik wil niemand schrik
aanjagen, zeker de dames met een
spinnenfobie niet, maar hij komt er aan,
de Cheiracanthium Mildei, door onze
zuiderburen omgedoopt in begrijpelijk
Nederlands, de gele spoorspin. Een fel
beestje dat graag in tenen of vingers bijt
volgens de geleerden. Niet echt gevaarlijk
maar wel lastig. Even opletten met de
bananen want die hebben dezelfde kleur.
Geef mij dan maar een zwarte weduwe,
die valt beter op tussen deze zuid-
vruchten. Op mijn fietstochtjes langs
onze kanalen, zowel het auw, het nei als
het neiste knaal, verpoos ik mij
regelmatig bij de paaiplaatsen aan de
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Hangtafels:
Wie heeft onze hangtafels geleend en
vergeten deze terug te brengen? Loek en
Marlène van Daal, Rode Schutplein 10
Tel: 381810 of 06.48.68.40.83
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Ook het gouden keien mysterie, dat de
hele provincie in de afgelopen weken
heeft beziggehouden, is niet aan Aarle-
Rixtel voorbij gegaan. Op zaterdag 12
april werd in alle vroegte een ongeveer
600 kilo zware ‘gouden’ zwerfkei op de
trappen van het multifunctioneel centrum
De Dreef gelegd. Op de kei stonden de
nog ontbrekende inscripties, zodat het
mirakel enkele dagen later kon worden
opgelost. Het bleek achteraf een slimme
reclamestunt te zijn.
Maandagmorgen was de kei weer net zo
snel verdwenen als dat hij daar neer is
gelegd. Ik weet niet wie hem mee-
genomen heeft. In de omgeving van De
Dreef wordt gefluisterd, dat dit de grootste
goudroof is sinds de beurscrisis in 1929.
Als ik van de week nog wat tijd over heb,
dan zal ik eens met het onderzoek aan
de slag gaan. Ik betwijfel overigens of het
allemaal goud was wat er blonk.
Nu over tot de meer ‘normale’ zaken in
het politiebestaan;
VERKEER;
Op dinsdagmiddag 8 april zijn een
moeder en kind uit Veghel echt goed
weggekomen. De 31 jarige vrouw reed,
samen met haar 1 jarige dochter, in haar
auto over de Kanaaldijk in Aarle-Rixtel.
Op de rijbaan , voor het rode verkeers-
licht, stond een Deense vrachtwagen-
combinatie te wachten. Kennelijk had de
vrouw de stilstaande vrachtwagen niet
gezien en knalde daar vol achterop. De
vrouw, waarvan aanvankelijk gedacht
werd dat ze rugletsel had opgelopen,
bleek achteraf ‘slechts’ wat schrammen
en kneuzingen te hebben. Het kindje
mankeerde wonder boven wonder niets.
De auto waarin ze zaten was total loss.
Op woensdagavond 9 april reed een 24
jarige automobilist uit Helmond, vanaf de
Scheepstal de Bakelseweg op. Hierbij
keek hij kennelijk onvoldoende goed uit,

want over de Bakelseweg naderde een
auto die bestuurd werd door een 24 jarige
inwoner van Ledeacker. Gevolg een flinke
botsing, waarbij de 21 jarige vriendin van
de eerste bestuurder gewond raakte. Zij
werd met de ambulance naar het zieken-
huis vervoerd. Op zaterdag 12 april botste
op de Dorpsstraat een 59 jarige man uit
Tilburg met zijn motor tegen de auto van
een 18 jarige Aarle-Rixtelse. Zij kwam
van rechts uit de Wilhelminalaan. Buiten
enorme schrik was er gelukkig alleen
sprake van materiële schade.
Op zondag 13 april werd een 24 jarige
inwoner van Helmond op De Zitter betrapt
op het rijden onder invloed van alcohol.
Bij controle bleek de man een promillage
van 0,92 te hebben. Goed voor een
proces-verbaal en een rijverbod voor de
rest van de dag. Een dag eerder werd
een 21 jarige inwoner van Mariahout voor
eenzelfde delict op de Dorpsstraat
betrapt. Ook voor hem een proces-
verbaal en een rijverbod
MILIEU;
Ook in de afgelopen periode werden op
de nodige plaatsen weer afval gedumpt.
Op de Kloosterdreef, en de Bakelseweg,
werd afval aangetroffen. In dergelijke
gevallen wordt altijd een onderzoek
ingesteld. Kunnen we de dumper
achterhalen (en niet zelden is dat het
geval), dan kan deze rekenen op een
behoorlijke boete.
OPLICHTING;
Een bewoonster van het Terlingenplein
werd benaderd door een persoon die zich
uitgaf als medewerker van een
postorderbedrijf. Mevrouw werd een
aanbod gedaan om een gsm ter waarde
van 200 Euro te kunnen kopen voor
slechts 1 eurocent. Voorwaarde was dan
wel dat die ene cent met een mobiel
pinapparaat aan de deur betaald zou
worden en dat er een foto van haar
legitimatiebewijs gemaakt mocht worden.
Heel wijs trapte de Aarlese vrouw daar
niet in, want een dergelijk aanbod duidt
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eigenlijk altijd op oplichting. Het is een
van de manieren om de gegevens van de
pinpas te kopiëren, waarna plundering
van de bankrekening meestal het gevolg
is. Mijn advies is dus, blijven opletten en
laat je niet overhalen door een uit-
zonderlijk voordeeltje. Meestal komt het
je duur te staan.
OVERVAL;
In de nacht van zondag 13 op maandag
14 april, omstreeks 01.10 uur is een
bejaarde bewoner van de Mariastraat, in
zijn woning, geconfronteerd met twee
mannen. Eén van hen heeft de bewoner
steeds stevig vastgehouden, zodat de
andere onverlaat uit de woning een
televisietoestel kon weghalen. Begrijpelijk
is dat de bewoner, evenals zijn echtge-
note - die op het moment van de overval
in bed lag - erg geschrokken waren.
Vanuit de politie zijn we er natuurlijk erg
op gebrand om dergelijk laffe criminelen
in de kraag te grijpen. Het signalement
van een van de overvallers luidt; leeftijd
ongeveer 50 jaar, lengte ongeveer 170
cm, stevig postuur, grijs vrij korte haren,
sprak Nederlands met een lichte
Brabantse tongval en was gekleed in een
geruit overhemd met lange mouwen. Van
de andere dader is niet een goed
signalement bekend. Mocht u nadere
informatie hebben dan hoor ik dat graag
via 0900-8844 of via email op
john.geerts@brabant-zo.politie.nl
JEUGDVERKEERSEXAMENS;
Onder redelijk gunstige weersomstandig-
heden hebben een groep van ruim 250
Laarbeekse kinderen op maandag 14 en
dinsdag 15 april in Aarle-Rixtel hun
praktisch verkeersexamen gereden. Van
de vrijwilligers, die langs de route hebben
gecontroleerd, hoorde ik na afloop, dat
het over het algemeen goed tot zeer goed
verlopen is. Ook kan ik melden dat alle
kinderen aan het einde van de examen-
ronde weer terugkwamen bij het punt
waar dat ook de bedoeling was, hoewel...
Op de eerste dag was er een meiske dat

een bordje niet gezien had en ver tot in
Helmond was doorgefietst. Toen ze terug
was, kwamen de traantjes. Traantjes niet
omdat ze verkeerd gereden was, maar
wel omdat ze zo moe was. Ook de
tweede dag was er een knaap die de
uitgezette route kennelijk niet genoeg
vond en uiteindelijk in Beek en Donk
belandde. Ook hij had, mogelijk voor de
exame-stress, een bordje niet gezien.
Dat was het voor deze keer,
Vriendelijke groeten,
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Loterij ASV’33

Vanwege het 75-jarig jubileum van
voetbalverenging ASV’33 is speciaal een
loterij georganiseerd. De inkomsten van
deze loterij komen volledig ten gunste
van de feestweek (van 24 mei tot en met
31 mei 2008) waarbij iedereen in Aarle-
Rixtel de hele week van harte welkom is.
Wanneer komen we bij u langs?
Op vrijdag 16 mei a.s. tussen 17.00 uur
en 20.00 uur zullen zowel jeugdleden als
senioren van ASV’33 bij u langskomen
voor de lotenverkoop.
Wat valt er te winnen?
Niet onbelangrijk zijn natuurlijk de prijzen
bestaande uit:
Hoofdprijzen: Herenfiets, damesfiets,
kinderfiets, 2 flatscreen TV’s, Laptop
Overige prijzen: TomTom, Autoradio CD
speler, Beauty arrangement
Wanneer is de trekking?
Op vrijdag 30 mei 2008 zal de trekking
plaatsvinden onder toezicht van notaris
Otten & Gerrits. De uitslag zal geplaatst
worden in diverse media in de regio. De
prijswinnaars zullen telefonisch worden
benaderd.
Hebben we u deze avond gemist maar
wilt u toch meedoen aan deze loterij?
Dat kan!! Op Sportpark De Hut is het
mogelijk deze loten te kopen.
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Vervolg Klokkengieterij Petit en Fritsen
boekte kapitale.   En voor Nicaragua.
Tenslotte is voor de kathedraal van Léon
in Nicaragua, Centraal Amerika, een spel
van 25 klokken besteld. Dit is een
geschenk van de president van Nicaragua
aan zijn geboortestad Léon. De
kathedraal is indertijd door de Spaanse
Conquistadoors gebouwd en het interieur
is geheel verguld. Voor de basiliek van
Suyapa was reeds een opdracht voor een
carillon van 49 klokken binnen. De heer
Fritsen heeft op zijn jongste reis de
details voor het klokkenspel voor deze
nieuwe basiliek in Tequcigalpa, Honduras
C.A. besproken en de aflevering geregeld.
Men heeft aan dit enorme project
ongeveer vijf jaren gewerkt en over circa
twee jaren zal dit pas geheel voltooid zijn.
In Zuid-Amerika zijn nog ruime afzet-
mogelijkheden voor Nederlandse bedrij-
ven, zo verklaarde de heer Fritsen aan het
einde van zijn uiteenzetting.
Helmondse Courant 3-12-1957.
Zuster Isfrieda.
Van de heilige Norbertijner bisschop
Isfriedus is bekend dat hij ijverig werkte
voor het herstel van een abdij, die door
brand was verwoest. Dat is al meer dan
zevenhonderdvijftig jaar geleden. Van
zuster Isfrieda van het Kostbaar Bloed
zou ik willen zeggen, dat zij met grote
ijver treedt in het voetspoor van haar
hemelse patroon en aan het Aarle-
Rixtelse Wit-Gele Kruisgebouw de hemel
verdient. Die middag toen ik haar zag
droeg zij een grote blauwe schort over
haar kloosterkleed. En zij lag op haar
knieën in de onderzoekkamer met een
gele boenlap in haar hand. Zij stond van
de schrik in een oogwenk overeind, toen
ik haar vroeg voor de fotograaf te po-
seren. En zij motiveerde haar weigering
met te zeggen, dat zij nog lang niet
klaar was. Nee, zuster Isfrieda was nog
lang niet klaar. Hoewel zij in de twaalfen-
eenhalf jaar, dat zij wijkverpleegster is in
voorbeeldige ijver en toewijding, kundig-

heid en grote hartelijkheid de gehele
bevolking van Aarle-Rixtel aan zich heeft
verplicht. Zij was nog lang niet klaar die
middag, toen haar eigenlijke dagtaak
haar misschien niet meer opeiste, maar
zij het nieuwe wijkgebouw aan laatste
grondige goede beurt gaf voor de officiële
opening van vandaag. En zij was er bijna
van overstuur, dat zij niet gereed zou
komen. “En morgen” zo zei zij, “komt
mijn vader”. Ik weet wel zeker, dat er nog
meer mensen naar dat magnifieke
nieuwe Wit-Gele Kruisgebouw in Aarle-
Rixtel komen kijken en dat er zeker
zondag, dat is morgen, even zovelen of
nog meer zuster Isfrieda zullen
bezoeken. Om haar te danken voor haar
goedheid en hartelijkheid en kundigheid
en toewijding, ook al zal zij dan wellicht
weer zeggen, dat zij nog lang niet klaar
is. Kan het mooier, dan dat het Aarle-
Rixtelse Wit-Gele Kruis na de plechtige
opening van het nieuwe Wijkgebouw
vandaag, morgen een jubilerende
wijkzuster huldigt. De huldiging begint
voor haar met het bijwonen van een
H.Mis, om half negen in de kapel van het
Missieklooster van het H. Bloed. Na
deze plechtigheid zal de burgemeester
uit naam van het gemeentebestuur aan
zuster Isfrieda een geschenk aanbieden.
Misschien weet zij het al en anders mag
zij deze krant nog niet lezen. En in de
middag, omstreeks vier uur zal de
jubilerende zuster in het wijkgebouw de
gelukwensen in ontvangst nemen van
allen, die haar komen feliciteren en
bedanken; vooral de moeders en de
kinderen zullen deze gelegenheid graag
benutten. En daarna zal zuster Isfrieda
gastvrouw zijn voor degenen die haar
bezochten. Want zij zal allen in de
gelegenheid stellen HAAR nieuwe
wijkgebouw te bezichtigen. Dat dan WEL
klaar zal zijn. Mede door zuster Isfrieda,
die er, zo mag men van harte hopen, nog
eens een gouden feest zal vieren. Maar
dan nog niet klaar zal zijn. H.H.
Helmondse Courant 1 juni 1957.






