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Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

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 9.00 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van 16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 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.
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel www.paramedischcentrumlaarbeek
Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
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 Keyserinnedael, 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.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00 di 18.30-20.30
do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.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 9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. 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.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL Tel 0492-464289. Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u en di-do 13.30 tot 15.00 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Parochie O
O...L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 2 mei t/m vrijdag 8 mei
zaterdag 2 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – dameskoor - kindernevendienst
Lien van der Heijden – van den Boogaard
(KBO)
Overl. ouders Martens – v. Deursen en Steenbekkers – v. Alem
Overl. oud. Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (2e j.get. vader)
Thieu Driessen
(verj.)
Overleden ouders Vlamings - Klomp
Marinus en Toos van Stiphout – Crooymans en kleinzoon Mart
Jan van Dommelen
(par.)
Piet van der Velden
(trouwdag)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 3 mei –4e ZONDAG van Pasen –MEIVIERING - Roepingenzondag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. Gemengd koor de Klokkengieters,
Harmonie de Goede Hoop, Onze Lieve Vrouwe Gilde, St. Margaretha
Gilde. Aansluitend Mariaprocessie.
Overleden begunstigers van het O.L. Vrouwe Gilde
Sien Nooijen
(fund.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfd.Bertus/fund.)
Wim van Seggelen
(par./trouwdag)
Overleden ouders Verschuuren – van Dijk en overleden familieleden
Overleden ouders Sterken – Berkers
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Overleden familie Verbakel – v. d. Zanden
Overleden ouders Sterken – v. d. Eynden
Bernard van den Elsen
Hans van Brug
(verj.)
Francien Scheepers – Knoops
(buurt)
Frans Maas
(buurt)
Jan v. d. Sanden
(verj.)
Overleden ouders van der Meijden – Heessels
Frans Verschuuren
(9e j.get.)
Leo van den Heuvel
Martien Daniëls
Louis Huisman en Geert Huisman
Theo en Toos v. d. Boogaard - Driessen
Overleden leden van het Gemengd koor de Klokkengieters
Maandag 4 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 5 mei
14.00 uur Kapel – Gouden Bruiloft
Echtpaar Jan en Riek Kuijpers – Kuijpers, Hoog Strijp 3
Woensdag 6 mei
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
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Donderdag 7 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Week van zaterdag 9 mei t/m vrijdag 15 mei
Zaterdag 9 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang - kindernevendienst
Martina v. Schaik – Bouw
(par.)
Lien van der Heijden – van den Boogaard
(par.)
Anneke Verbakel – van Dommelen
Riet van Sleuwen - van Brussel
Riek en Piet v. d. Ven – Hoeks
Overleden ouders Manders – v. d. Bogaard
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Overleden ouders Kweens – de Hoon
Overleden ouders Wim en Corrie v. den Boogaard – v. d. Elsen
Net van Hoof – Schellens
Jan en Miet Royackers
16.30 uur Kapel – 40- jarige bruiloft - voorganger Diaken Ton Schepens
Jos en Corrie Rovers, Phaffstraat 5.
Zondag 10 mei– 5e ZONDAG van Pasen - MOEDERDAG
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Giel Brouwers
(1e j. get.)
Toos de Jong – van Berlo
Overleden ouders Vereijken – Verhagen
(verj.)
Klaas Verhagen
(verj. en j. get.)
Miet van Mierlo – Adriaans
(par.)
Betsie Biemans – van der Heijden
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Pieter en Tilly Slaats – van Thiel
Francien Scheepers – Knoops
(buurt)
Jan van Dommelen
(par.)
Overleden ouders Gerrit en Tonnie Driessen – Verleisdonk
Christien van Dijk – Strik
(verj./par.)
Johan en Riek Smulders-Sengers.
Peter en Johanna Broekmans-Thijssen.
Toos Houët
(buurtbew.Wielewaal/Lijsterstr.)
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie
Maandag 11 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 12 mei
19.30 uur Kapel – Mariaconcert door Sine Nomine
Woensdag 13 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 14 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 15 mei
19.00 uur Kerk – VORMSELVIERING – koor de Halmen
Het H. Vormsel zal worden toegediend door de
Z. E. H. Deken J. van de Laar

Pagina 8

Bericht van:

Pagina 9

Overleden
Hanneke van Berlo, Het Laar 10, 88 jaar.
Gedoopt
Justin Smeyers en Myrte Endevoets.
Lieke de Vries en Tjerk Knukkel.
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.
ATTENTIE
De administratie is op dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. 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 6 mei 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 24 mei a.s. Voor deze avonden kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.
OPENING MEIMAAND
Zondag 3 mei bent u hartelijk welkom bij de plechtige opening van de meimaand.
Attentie: de viering begint om TIEN UUR in de Kerk m.m.v. Onze Lieve Vrouwe Gilde,
St. Margaretha Gilde, Harmonie de Goede Hoop en gemengd koor “de Klokkengieters”. Na de mis is er aansluitend een Mariaprocessie naar de Mariakapel.
DAMESKOOR
Bij de jaarvergadering van het Dameskoor op donderdag 16 april had er een
bestuurswisseling plaatsgevonden. De voorzitster Goen van Neerven nam na 13 jaar
afscheid en zal worden vervangen door Gerrie Verschuuren. Ook de penningmeester
Joke Relou trad na 6 jaar af. Zij zal worden vervangen door Maria Bekkers.
Wilt U ook eens het dameskoor komen versterken dan bent u van harte welkom bij
onze repetities op donderdag van 19.30 – 21.30 uur bij zaal de Lantaarn tegenover de
Kerk.

K lokje
www.gemeenschapsblad.nl

Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.
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Vanuit de Pastorie
Dank
Hiermee wil ik graag iedereen bedanken
die - op welke manier dan ook - hun
beste beentje hebben ingezet om de
vieringen tijdens de Goede Week en met
Pasen goed te laten verlopen. Ook dit
jaar mogen we terugkijken op een heel
mooi Paasfeest.
Stralende communicantjes
We hadden op mooi weer gerekend maar
dat het zo fantastisch zou zijn was toch
wel geweldig! Ook hier weer geldt mijn
hartelijke dank aan de dames van
communiewerkgroep, die de kinderen zo
goed hebben voorbereid op deze voor hen
onvergetelijke dag. Het moet ook voor hun
ouders toch wel een heel bijzonder
moment geweest zijn.
Koninklijke onderscheiding
Vanaf deze plaats alsnog mijn hartelijke
gelukwensen aan Marius Boogaarts
vanwege zijn Koninklijke onderscheiding.
Ik hoorde dat hij ook jarenlang dirigent
was van ons toen nog zo florerende
jongerenkoor. Wat een onvergetelijk
moment daar aan de Croyse hoeve. Na
de mooie woorden van onze burgemeester begonnen de artiesten van
‘Muzikale’ toch zo schoon het “Wilhelmus” te blazen. Iedereen… en zélfs een
Belg krijgt daar écht kiekevlees van.
Gouden bruiloft
Wat een hartelijke drukte rond Martien en
Leentje van Oort-Huibers, het gouden
bruidspaar van de Laarweg. Die mooie
dag zal hen nog heel lang bij blijven!
Met stemmen, helder als kristal, zongen
de leden van ons dameskoor tijdens deze
plechtige Eucharistieviering. Kleinzoon
Lars diende de heilige Mis op een
voortreffelijke wijze. We wensen dit mooie
paar nog vele goede jaren toe.
Plechtige opening van de Meimaand
2009!
Op zondag 3 mei om 10.00 u zullen we
de Meimaand in Aarle-Rixtel openen met
een plechtige Eucharistieviering in de
kerk. Graag nodig ik u allen - jong en
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minder jong - uit om met ons mee te
vieren. Onze geliefde Harmonie ‘De
Goede Hoop’( o.l.v. Louis van de Weijer)
en het alom bekende Gemengd Koor
‘De Klokkengieters’ (o.l.v. Rob Rassaerts en aan het orgel Arjan Mooij)
zullen deze plechtigheid muzikaal en
vocaal opluisteren. Ook de beide Gilden
‘Blauw’ en ‘Rood’ zijn immers niet weg
te denken uit Aarle-Rixtel.
Traditiegetrouw zullen het Onze Lieve
Vrouwe Gilde en het Gilde Sint Margaretha hun medewerking verlenen aan heel
het gebeuren. Na de H. Mis zal het beeld
van Moeder Maria, in processie, naar de
kapel worden gedragen. Onze ‘Hemelse
Moeder’, die voor ieder van ons, en zéker
voor de jeugd, bij Jezus ten beste
spreekt (vergeet niet de gebedsverhoringen en genezingen, die er op
haar voorspraak zijn gebeurd en… nóg
zullen gebeuren !)
Moeder Maria zal heel blij zijn met uwe
talrijke aanwezigheid.
Tot binnenkort,
P. Michaël Deli

De ogen van zijn vader,
de astma van zijn
moeder ...
Voor astma kies je niet, dat krijg je.
Astma is aangeboren. De patiënt kan er
dus helaas niks aan doen.
Dit geeft de noodzaak van onderzoek aan
en actie om prikkels die astma veroorzaken terug te dringen. En daarvoor is
geld nodig, vandaar de collecteweek.
Tijdens de collecteweek van 12 tot en
met 17 mei 2008 vraagt het Astma Fonds
aandacht voor chronische longziekten en
voor astma in het bijzonder. Dit gebeurt
onder het motto: ‘De ogen van zijn vader,
de astma van zijn moeder’.
Collecteweek
Het Astma Fonds ontvangt geen over-

Bericht van:
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heidssubsidie en is volledig afhankelijk
van giften van particulieren en bedrijven.
Van 12 t/m 17 mei 2008 vond de
nationale collecteweek van het Astma
Fonds plaats.
Met uw bijdrage aan de collecte kunt u
ons helpen tegen chronische longziekten, zoals astma en COPD. Tevens zijn
wij nog op zoek naar collectanten, je kunt
je hiervoor aanmelden bij
Annie Walravens, 0492384602 .
Alvast heel hartelijk dank.

Galerie Art & Beautiful
veilt schilderijen
voor het Goede Doel
Galerie Art & Beautiful heeft het initiatief
genomen om een speciale veiling te
organiseren voor een gezinshuis.
Deze veiling vindt plaats vanaf 2 mei in
de galerie in Aarle Rixtel en er kan tevens
via de website worden geboden.Er
worden 5 schilderwerken ter beschikking
gesteld door 5 regionale kunstenaars.
Patty Epke, eigenaresse van Art &
Beautiful is tot dit initiatief gekomen toen

Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

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

ze hoorde van het opstarten van een
gezinshuis door Jacqueline de Groot in
Beek en Donk. Dit gezinshuis, verbonden
aan Topaze (instelling voor jeugdzorg), is
begin 2009 gestart met het opvangen van
kinderen die door omstandigheden niet of
tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De opbrengst van de veiling komt voor de volle
100% ten goede aan ondersteunende
activiteiten voor de kinderen.
Naast de veiling waarop de volgende
kunstenaars hebben een werk ter
beschikking gesteld, Gerard Hendriks,
Dennis Epke, Gilia de Groot, Aart van
der Aart en Jan van Oort, worden nog
diverse activiteiten door de galerie
georganiseerd. Loting, Borrel, bezichtiging van een breed pakket aan kunstwerken van schilderijen, sculpturen,
glaswerken en sieraden.
De werken waarop geboden kan worden
zijn te bezichtigen in galerie art &
Beautiful, Clovishof 1 in Aarle Rixtel op
2,3, 9 en 10 mei. Tevens kan er dan ook
geboden worden via de website www.arten-beautiful.nl . De werken zijn hier vanaf
25 april te bekijken. Bieden is ook direct
mogelijk.
Openingstijden galerie op 2,3,9 en 10

openingstijden:
ma 13.00-17.00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl

Bericht van:
mei: 13:00 tot 17:00.
Op de opening op 2 mei om 13.00 uur en
tijdens de sluiting van de veiling om 16:00
uur d.d. 10 mei is Jacqueline de Groot
aanwezig om toelichting te geven over het
werken en leven in een gezinshuis.
Uiteraard bent u niet alleen tijdens de
veiling van harte welkom maar ook op
andere openingsdagen. Bezoek hiervoor
de website www.art-en-beautiful.nl.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
DORPSFEESTEN 2009
WOENSDAG 6 MEI 2009
Op woensdag 6 mei wordt door de
Stichting Dorpsfeesten in samenwerking
met de Seniorenvereniging/KBO van
Aarle-Rixtel aan alle 55-plussers een
gezellige avond aangeboden in “De
Dreef”. Aanvang 20.00 uur De zaal gaat
open om 19.00 uur.
DE TOEGANG IS GRATIS.
De avond wordt verzorgd door “N BIETJE
BRABANTS” met Henk van Beek.
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Kortom, een heerlijk avondje Brabantse
humor en zang.
Wij hopen dan ook weer veel leden en
niet-leden (maar wel 55 plussers) op
deze avond 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 gehele gemeenschap
van Aarle-Rixtel

LAARBEEK
BEDEVAART NAAR HANDEL 2009
Op DINSDAG 19 MEI 2009 is weer, zoals
reeds eerder aangekondigd, de jaarlijks
terugkerende bedevaart naar Handel.
Wilt u meegaan, dan kunt u gezellig bij
ons aansluiten, want we vertrekken per
fiets om 13.15 uur bij Mariengaarde.
U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan, bijvoorbeeld met de auto.
De H.Mis in Handel begint om 14.30 uur
in de O.L. Vrouw Ten Hemelopnemingskerk. Na afloop is er koffie in cafe/zaal
“Het Vossenhol”.

DAR

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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Uislag loterij
hobbymarkt Mariëngaarde
Op zondag 5 april jl. werd er in Zorgcentrum Mariëngaarde Bosscheweg 20
te Aarle-Rixtel een hobbymarkt/rommelmarkt georganiseerd.
Bij de trekking van de loterij op zondag 5
april om 17.00 uur zijn op de volgende
loten prijzen gevallen:
geel; 242, 288, 300, 707, 735
groen 730, 741, 750, 633, 638
rose 53, 79, 255, 316, 334, 373
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!
Femke van de Kimmenade
Activiteitenbegeleidster Mariëngaarde

Sluitingsdagen Bibliotheek De
Lage Beemden
op en rondom Koninginnedag
Op donderdag 30 april zijn alle
vestigingen van Bibliotheek De Lage
Beemden (Aarle-Rixtel, Bakel, Beek en
Donk, Boekel, Gemert en Lieshout)
gesloten. Alle bibliotheekpunten (Elsendorp, Handel, Mariahout, Milheeze, De
Mortel, De Rips en Venhorst) zijn
gesloten van 27 april t/m 8 mei.
Let op: bibliotheek Mariahout is op de
woensdagavonden 29 april en 6 mei wel
geopend.

Paas-uitstapje
voor de allerkleinsten!
Op donderdag 9 april werd er voor de
kinderen van kindercentrum Klimop een
leuk uitstapje geregeld. De huifkar van
Bert en zijn paardje Natasja, kwam twee
keer voorrijden en onze kindjes mochten,
met mooie Paashaas-oren en snor, mee
voor een ritje naar de grote tuin van Lia,
een leidster van Klimop.
En, omdat de kindjes zo’n mooie oren
hadden, toverde Lia zichzelf ook om tot
Paashaas. Samen met de Paashaas
mochten de kindjes toen eitjes gaan
zoeken! Er lagen er heel veel!
En van het zoeken krijg je dorst, dus
daarna buiten op het deken, een lekker
bekertje drinken en een Paaskoekje en
toen met een omweg weer terug naar
ons kinderdagverblijf. Het was intussen
etenstijd en met lekkere krentenbolletjes
werd het Paas-uitstapje afgesloten. De
meeste gingen daarna snel naar dromenland.
Voor de grote kinderen werd die middag
op de bso ook van alles georganiseerd!
Van Paasmandjes maken tot eieren
schilderen!
Al met al een heerlijke dag met heerlijk
weer!
Team Klimop

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. De hierna
beschreven klachten kunnen hierdoor 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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KiKo optredens samen met het
Kunstlokaal
Ook dit jaar was het gezamenlijke
optreden van KiKo en het Kunstlokaal
een groot succes. De kinderen van het
Kunstlokaal hadden de zaal en de hal
mooi aangekleed met de kinderkunst van
het afgelopen jaar. De toneelgroep had
een grandioos Vrouw-Holle verhaal in
Laarbeek geplaatst en de blokfluitgroep
bracht mooie stemmingsmuziek. De
kinderen van het koor KiKo zongen het
geheel aan elkaar met mooie liederen en
prachtige solo’s.
Zo begon het verhaal met een echte
canon. Wat voor de kinderen van KiKo
erg knap is. De meesten zitten namelijk
pas in groep 3 en 4 van de basisschool.
Daarna startte het stuk met een inleiding
van de fee die de vervuiling van de
kanalen en omgeving in Laarbeek aangaf.
Hulp moest er komen want vrouw Holle
kon het allemaal niet meer in haar eentje
bolwerken. De bloemen gingen hangen
en de haan kraaide alsmaar “Kukelekuuu
wat gebeurt er nuuuu?” Gelukkig was
hulp onderweg in de vorm van de lieve en
hardwerkende Marinka. Zij schudde de
kussens en liet het sneeuwen, zij
knuffelde de knuffels en zorgde zo voor
meer liefde in de wereld. Merle Koster,
de allerkleinste van het koor zong
vertederend het “vrouw Holle vrouw Holle”lied en Lara van Horrik van 7 jaar zong
werkelijk prachtig een winters lied terwijl
vrouw Holle de kussens schudde om het
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ergens in Laarbeek te laten regenen.
Natuurlijk werd Marinka beloond met een
sluier van goud. Haar stiefmoeder en zus
wilden dit ook, maar zoals de moraal van
het vrouw Holle verhaal al eeuwen
vertelt... zonder hard werken ook geen
fijne beloning. De kinderen uit de oudste
groep van KiKo, alledrie uit groep 6 en 7
van de basisschool, hadden ook vele
solo’s. Zij deden dat zo knap dat de zaal
er letterlijk stil van werd. Maar ook de fee
had een erg mooie zangstem. Al met al
waren het 2 uitvoeringen waar de
kinderen en ouders trots op konden zijn.
Het toneelspel en de liedjes waren bijzonder op elkaar ingespeeld, en dat na
maar 1 gezamenlijk oefen moment. Dat
is zeker een compliment voor de dirigenten en de regisseuse. Een hartelijk
applaus beloonde de prestatie van alle
kinderen. Iedereen vanaf deze plaats nog
een groot compliment! En volgend jaar
doen we het zeker weer! Komt U dan ook
kijken?

Grote boekenmarkt
in het
Kouwenbergs Kerkje.
Op zondag 10 mei wordt er in het
Kouwenbergs kerkje een grote boekenmarkt gehouden.
Dankzij een inzamelingsactie kan er
breed scala aan boeken worden
aangeboden. Het boekenbestand varieert
van literatuur tot strips, van romans tot
informatief
Het aanbod staat ook kwalitatief op een
hoog peil.
Dus de boekenliefhebbers komen voor
een aardig prijsje zeker aan hun trekken.
Het is hierbij ook om te vermelden dat er
in het Kouwenbergs kerkje maandelijks
een leesclub wordt gehouden. Hiertoe
beschikt het kerkje ook over een aardige
bibliotheek
De boekenmarkt wordt gehouden van
12.00 tot 17.00 uur.

Bericht van:
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KONINGINNEDAG 2009 IN AARLE-RIXTEL
Ochtendprogramma op en rond het Kerkplein
10.00-12.00 VRIJMARKT, FOTO’S EN SPELLETJES
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.
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.

Middagprogramma op “Sportpark de Hut”:
Vanaf 13.00 uur.
DOE MEE AAN DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
*
Draaimolen met 30 zitplaatsen.
*
Spelencircuit voor de jeugd vanaf 10 jaar met een drietal spelen met daarbij het
strafschoppen schieten dat in vier leeftijdscategorieën plaatsvindt om de eerste
prijs en de daaraan verbonden wisseltrofee.
*
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 Opstal 4. De leiding is in handen van ASV’33. Aanvang wedstrijden om
13.00 uur.
*
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.
*
Om 13.00 uur dienen de deelnemers aanwezig te zijn.
14.00-15.30 VOOR DE JEUGD TOT EN MET 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.
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De volgende verenigingen hebben de kans aangegrepen om hun vereniging in een
kraampje te promoten: De Hartstichting en ASV’33.
Luchtkussen: voor de jongste hebben wij ook dit jaar een luchtkussen kunnen
bemachtigen
Kleurwedstrijd: de kleurplaat die de kinderen van groep 1 tot en met 6 op school
krijgen, kun je inleveren bij de Infostand op het sportpark.
Optreden door Studio LOL: deze dansgroep presenteert om 14.30 uur een
prachtige show met sprankelende en vaak vertederende optredens.

16.00 PRIJSUITREIKING
De winnaars van de Kleurwedstrijd, het Penaltyschieten in combinatie met het
Spelencircuit (vanaf 10 jaar) worden bekend gemaakt en mogen hun prijs ophalen.
Voor eventuele ongelukjes is EHBO aanwezig. Voor vragen kun je terecht bij Arjen van
den Tillaar, (tel. 383766) of Bert van Zutphen (tel.382234).

Harmonie
De Goede Hoop
ALLE EXAMENKANDIDATEN DE
GOEDE HOOP GESLAAGD
Op zaterdag 18 april jl. zijn op het
Commanderij College in Beek en Donk
muziekexamens afgenomen. Maar liefst
60 kandidaten van alledrie de Laarbeekse
harmonieën hebben laten horen wat zij in
hun mars hebben. We zijn er erg trots op
te kunnen melden dat alle kandidaten van
harmonie De Goede Hoop geslaagd zijn!
De diploma-uitreiking zal plaatsvinden
tijdens onze jaarlijkse serenadedag op
zondag 28 juni Dan mogen de volgende
kandidaten hun diploma in ontvangst
nemen:
Diploma A: Bart Akkermans - ongestemd
slagwerk, Gijs Bergkamp - ongestemd
slagwerk, Jinte de Bruijn - hoorn,
Marieke van Dijk - fluit, Sanne van Dijk hobo (met lof!), Justine van Gerwen saxofoon (met lof!), Britt van Laarhoven fluit, Naomi van Vroenhoven - fluit, Iris van
de Wetering - fluit.
Diploma B: Nina Bergkamp - fluit, Céline
van Gerwen - klarinet, Jasper van der
Heyden - trombone, Marin van Heijst fluit, Daan Loomans - ongestemd

slagwerk.
Diploma C: Frank van den Heuvel gestemd slagwerk, Natalja van Zoggel fluit Diploma D: Wietske Bouwman hoorn, Anne Wouters – klarinet.
Allemaal van harte gefeliciteerd met de
mooie resultaten!

NIEUWE VOORZITTER
HARMONIE
Harmonie De Goede Hoop heeft een
nieuwe voorzitter. Tijdens de jaarvergadering is Nico van der Wielen hiertoe
benoemd en is daarmee de opvolger van
Ted Hegeman.
De heer van der Wielen woont sinds vier
jaar in Aarle-Rixtel. Daarvoor was hij
woonachtig in Bakel. Hij is werkzaam
geweest als dierenarts en is in april 2008
gestopt met werken.
Op de lagere school kwam hij voor het
eerst met muziek in aanraking en op
latere leeftijd heeft hij het muziek maken
weer opgepakt. Hij kreeg aanvankelijk les
op trompet en later op saxofoon en
behaalde het A- en B-diploma.
Na zijn komst naar Aarle-Rixtel is de
heer van der Wielen bij Muzikale baritonsax gaan spelen en werd hij commissaris van harmonie De Goede Hoop.
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André Schoenmakers zi....
‘T waar goeie vrijdig en lekker heit.
Ge kriet naw al oe bescheit vur de
kommende zommer.
Dan zitte we wir onder parasols en
lommer en kiekt achter oe gekleurde
glaas en de waas van half dicht geknepe
auge tevree nao de mediterané.
Mer urst gaon ze de strikken uit de kneup
halen en un aander li de stein wir goewd
in de straot in Aale.
Kie, wa waar is nie mer en wa nie mer is,
kan nog kommen.
Op den haikant is’t ok terecht gekommen.
Den hond en de kat vertrekken, ik denk
heel stil nao un plats wor gin mens hin
wil. Wai kannen de brokken wir baijin
gaon rapen en de kat en den hond
kannen vort kieken nao de apen.
Zo ziede wor goe eigen druk ovver makt
in weik ein is vergète in weik zes, allein is
er dan wel wir wa .
Wa ik in gedachte ha is die graote
zandbak in de straot mi di graote plaot
en buiten zicht en heel Ale wordt
verplicht ergens anders te parkeren want
in dè zand kande oe iegen nie wengen of
keren. Mar och wa kande nog mèr
verlangen, de skaand van de straot
hebben ze netjes dicht gehangen.
Toch waar ut bitter as’t han ingezaaid
zoals dat hoort dan han we in elk geval
zo’n veld als bij de Witte Poort.

K lokje
Huidverzorging en Schoonheidssalon
Permanent make-up
Pedicure. Ook voor diabetische-en
reuma patienten. La Belle Vie
Heindertweg 24 Aarle-Rixtel Tel:0492
383024
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MUZIKALE IN MEI
Na het drukbezochte gezellige en
sfeervolle lustrumconcert van Muzikale
samen met conferencier/cabaretier Bert
Kuijpers in zaal het Heuveltje in AarleRixtel heeft Muzikale weer een optreden
voor de boeg. Het eerste optreden onder
leiding van de nieuwe dirigent Gert van
Kraaij die vanaf 1 april de dirigeerstok
hanteert bij Muzikale. Gespeeld wordt er
in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis
in Helmond op 10 mei om 10.00 uur
waar Muzikale dan de eucharistieviering
muzikaal zal opluisteren. Iedereen is van
harte welkom om deze mis bij te wonen
en gezellig een kopje koffie of thee te
drinken dat na afloop wordt aangeboden.
Verder geeft Muzikale een concert op 31
mei, 1e Pinksterdag, op het Caratpaviljoen in De Warande in Helmond. Hierover
volgt later nog een uitgebreider bericht.
Voor meer informatie: www.muzikale.nl

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze: Alles op
het gebied van meubelen voor uw
huiskamer – keuken en slaapkamer voor
jong en oud. Veel keuze voor senioren.
Tevens: Gordijnen – vitrage – binnen
zonwering – vloerbedekking – novilon en
laminaat vloeren. Lakens – slopen –
dekbedden – kussens. Klokken, staande
en hang en schilderen. Matrassen 2x8090x200 met 2 elektrische bodems, 2
motoren van • 1716,00 Nu als aanbieding
• 1287,00 Zeer goed merk. Uit onze
eigen meubelmakerij betaalbare meubelen. Op maat en model naar uw keuze
in 1e keuze houtsoorten, lakken en
kleuren. Bij aankoop nieuwe meubelen
kunt u uw oude meubelen inruilen.
Kerkeind 38 Milheeze. 0492-341553.
www.dovens.nl Meten en bezorgen zijn
bij ons gratis. Kerkeind 38, 0492-341553

Bericht van:
AARLE-RIXTEL
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MEIMAAND

MARIAMAAND 2009

zaterdag, 2 mei 18.30 uur
viering m.m.v. het Dameskoor
zondag, 3 mei 10.00 uur
viering en aansluitend Mariaprocessie m.m.v. Gemengd Koor De Klokkengieters, Harmonie De Goede Hoop, het
Onze Lieve Vrouwegilde en het Sint Margarethagilde
zaterdag, 9 mei 18.30 uur
zondag, 10 mei 10.00 uur
Moederdag

viering met samenzang
viering m.m.v. het Dames- en
Herenkoor

dinsdag, 12 mei 19.30 uur

Mariaconcert in de Mariakapel
door kamerkoor Sine Nomine

zaterdag, 16 mei 18.30 uur
zondag, 17 mei 10.00 uur

viering m.m.v. het Dameskoor
viering m.m.v. het Herenkoor

donderdag, 21 mei10.15 uur
Hemelvaartsdag

viering m.m.v. het Herenkoor
(kapel Mariëngaarde)

zaterdag, 23 mei 18.30 uur
zondag, 24 mei, 10.00 uur

viering m.m.v. het Dameskoor
viering m.m.v. het Herenkoor

zaterdag, 30 mei 18.30 uur
zondag, 31 mei 10.00 uur
Eerste Pinksterdag

viering met samenzang
viering m.m.v. het Dames- en
Herenkoor

Maandag, 1 juni 10.00 uur
Tweede Pinksterdag

viering met samenzang

Elke woensdagavond 19.00 uur Rozenkransgebed in de Mariakapel
===========
Beste medeparochianen,
Opening meimaand:
Op zondag 3 mei aanstaande zullen we, als Parochie Onze Lieve Vrouw Presentatie,
de Mariamaand openen. Traditioneel doen we dat met een Hoogmis in onze kerk,
alwaar het Genadebeeld van Onze Lieve Vrouw, Zetel der Wijsheid, aanwezig zal zijn.
Deze viering zal worden opgeluisterd door het Gemengd Koor De Klokkengieters,
Harmonie De Goede Hoop, het St. Margarethagilde en het Onze Lieve Vrouwegilde.
Voor deze Hoogmis willen wij u van harte uitnodigen. De Hoogmis zal aanvangen om
10.00 uur. Na de mis zal het Genadebeeld in processie (zoals dat al in 1856
gebeurde) terug worden gebracht naar zijn plaats in de Mariakapel aan de
Bosscheweg. De route die zal worden gelopen is: Dorpsstraat, Kouwenberg,
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Klokstraat, Kapellaan, Bosscheweg. Na aankomst bij de Mariakapel zal worden
gebeden en gezongen voor “onze Aarlese Moeder”, waarna het Onze Lieve
Vrouwegilde het Genadebeeld zal terugplaatsen in de kapel. Graag nodigen wij u uit
om deel te nemen aan deze processie.
Muzikale hulde:
Op dinsdag 12 mei aanstaande zal het kamerkoor “Sine Nomine”, onder leiding van
Margot Pagels, met Rob Rassaerts aan het orgel, een muzikale hulde brengen aan
Maria. De hulde zal bestaan uit koorzang, sopraan- en orgelsolo’s en samenzang.
Deze hulde zal plaatsvinden in de Mariakapel aan de Bosscheweg en aanvangen om
19.30 uur. Wij bevelen deze hulde van harte bij u aan.
In de meimaand is het ook voor andere zangers, koren en muzikanten mogelijk een
hulde/aubade te brengen aan “onze Aarlese Maria” (bij voorkeur op de
zondagmiddagen). Mocht u zich hiertoe geroepen voelen, kunt u contact opnemen
met Riny van den Bogaard (tel. 0492-383519) of Rob Rassaerts (tel. 0492-342101).
Rozenhoedje:
Elke woensdagavond zal om 19.00 uur het Rozenhoedje worden gebeden in de
Mariakapel aan de Bosscheweg. Een mooi moment om samen met anderen te
bidden, waarbij u ook in de gelegenheid bent voor uw eigen intenties te bidden.
De Mariakapel:
Onze Mariakapel heeft al vele jaren een bijzondere plaats in onze gemeenschap.
Naast de taak als devotiekapel is het de laatste jaren steeds meer een stiltekapel.
Een geschikte plaats om even (met Maria) alleen te zijn en een kaarsje aan te steken.
In de meimaand zal de kapel extra versierd zijn ter ere van Maria.
Namens het Mariacomité,
Riny van den Bogaard

VASTENACTIE 2009
Dankzij de inzet van de vele collectanten
en uw gulle gaven is de vastenactie dit
jaar weer een groot succes geworden.
We hebben in Aarle-Rixtel het bedrag van
5.801 euro bij elkaar gebracht.
Hiervoor onze hartelijke dank ook
namens het St. John of God Hospital in
Duayaw Nkwanta in Ghana.
We hopen dat de opbrengt in Lieshout en
Mariahout zodanig is dat we samen met
de aanvulling van de Vastenactie het
streefbedrag van 15.000 euro bij elkaar

krijgen. We zijn dan in staat het ziekenhuis te voorzien van voldoende instrumenten om op de operatieafdelingen onder
goede omstandigheden operaties uit te
voeren. De aankoop van de instrumenten
zal natuurlijk zo veel mogelijk daar
gebeuren en altijd in nauw overleg met de
artsen van het ziekenhuis.
Eind juni zullen enkele leden van de
MOV groep op eigen kosten dit project
en natuurlijk ook voorgaande projecten
gaan bekijken.
Dit zullen ze zeker nadien aan u
terugkoppelen.
Nogmaals hartelijk dank aan de
collectanten en alle gulle gevers.
MOV groep Aarle-Rixtel.

Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do :13.30-18.00 uur
Vrij
: 13.30-21.00 uur
za
:09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.
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MUZIKALE BRENGT MARIUS
BOOGAARTS SERENADE
Terwijl Marius Boogaarts op zondagavond
19 april met heel zijn familie op het
achterterras van de Croyse Hoeve in de
heerlijke lentezon een aperitief zat te
drinken ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van zijn vrouw Jo,
was hij duidelijk zeer verrast door de
komst van de muzikanten van Muzikale.
Nadat de voorzitter van Muzikale Jo had
gefeliciteerd met haar verjaardag, speelde
Muzikale voor haar “Lang zal ze leven”.
Even daarna kwamen de burgemeester
van Laarbeek met ambtsketen om en
wethouder Briels op het toneel. De
burgemeester deed eerst nog voorkomen
alsof hij voor de verjaardag van Jo (die van
alles op de hoogte was) gekomen was.
Hierna richtte de heer Gilissen zich tot
Marius. In zijn toespraak somde de
burgemeester een aantal verdiensten en
bezigheden van Marius op die allemaal
zijn voortgekomen uit zijn muzikale
talenten en zijn passie voor muziek.
Ongeveeer 50 jaar lang heeft hij zich
ingezet voor verschillende muziekverenigingen en zangkoren en dit niet
alleen in Aarle-Rixtel, maar ook in
Helmond o.a. bij het HMC, de Helmondse
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Orkest Vereniging, Seniorenharmonie
TOV, als organist in verschillende kerken
en in Eindhoven bij de Philips Harmonie.
In Aarle-Rixtel is hij 10 jaar soloklarinettist van Harmonie De Goede Hoop
geweest, opleider van leerlingen en in die
tijd ook nog 4 jaar secretaris van het
bestuur. Hij was dirigent van de Ouwe
Hap, het Jongerenkoor, Brabants Bont en
tot voor kort bij Muzikale waar hij nu als
eerste klarinettist mee speelt. Redenen
genoeg voor het bestuur van Muzikale
om het initiatief te nemen om de toekenning van een koninklijke onderscheiding
voor Marius te verkrijgen. Dit initiatief
werd ondersteund door het bestuur van
Seniorenharmonie TOV, deken van de
Laar en Pastor Deli c.q. kerkbestuur van
Aarle-Rixtel.
Na de gebruikelijke woorden: “Het heeft
Hare Majesteit Koningin Beatrix behaagd
de heer Marius Boogaarts uit Aarle-Rixtel
te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau” heeft de burgemeester
vervolgens Marius de versierselen horende bij deze onderscheiding opgespeld.
Hierbij heeft Muzikale als eerbetoon aan
haar ex-dirigent een serenade gebracht
door het spelen van Het Wilhelmus en
een feestmars. Marius, zeer onder de
indruk en geëmotioneerd, gaf te kennen
dat hij erg blij was met deze onderscheiding en bedankte iedereen voor de
huldiging die hem op deze zondagavond
geheel onverwachts gebracht werd.

K lokje
Te koop:
Mooie terracotta bloempotten en beelden
voor binnen en buiten. Allerlei kleuren en
voor een aantrekkelijke prijs. Bel voor
bezichtiging 06.57.59.45.69.
Te huur:
appartement geheel gemeubileerd aan
de Mierloseweg 61 te Helmond. Voor
inlichtingen 06-25.51.32.99

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
Inschrijfdagen
jeugd3daagse?
De inschrijfdagen voor de jeugd3daagse
zijn weer achter de rug! Er hebben zich
dit jaar 265 kinderen gemeld die weer
gezellig met ons mee willen komen doen!
Er worden weer hutten gebouwd, geschilderd, geknutseld, spelletjes gedaan en
nog van alles meer! We vertellen natuurlijk
nog niet alles! Maar het wordt wel weer
heel erg leuk!
Denk je nu… OOOOO… Ik ben het
helemaal vergeten… wat nu????? Geen
paniek, je mag je deze week nog melden
bij Hans Schepers (Duivenakker 62) of bij
Elke Beekmans (A. Pistoriusstraat 12)
Vul dan gewoon je aanmeldingsformulier
in en stop het in een enveloppe. Vergeet
natuurlijk niet het geld erin te doen! Geef
het bij Hans of Elke af of stop het bij hen
in de brievenbus!
Dit hele feest kan natuurlijk niet doorgaan zonder de hulp van de ouders, opa’s
en oma’s en andere mensen die ons
willen komen helpen. Ook dit jaar gaat
het er weer op lijken dat we leiding tekort
hebben! Dat is heel erg jammer omdat we
alles zo goed mogelijk willen regelen voor
alle kinderen. Alles moet natuurlijk wel
verantwoord kunnen gaan! We hebben
nog veel handjes te kort! En zonder
hulp kunnen ook wij er geen geslaagde jeugd3daagse van maken! En als
het niet verantwoord kan, moeten we
helaas kinderen gaan weigeren. En dat is
natuurlijk het laatste wat wij willen.
Kinderen waarvan er een ouder mee helpt
is verzekerd van deelname! Geef je dus
snel op voor leiding voor een groepje,
hulpleiding (vanaf 13 jaar) of kom gezellig
een dagje helpen. We hebben nog wel
wat klusjes die gedaan moeten worden!
Dus als je 1, 2 en/of 3 september niks
te doen hebt…. Kan je ons gewoon
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gezellig komen helpen! Het hoeft
natuurlijk niet perse 3 dagen, maar 2
dagen of 1 dag is ook goed! Geef je op op
www.jeugd3daagse.nl.
Om alle kinderen een kans te geven om
mee te doen houden we het inschrijfgeld
zo laag mogelijk. Voor de kinderen van 4
tot 8 jaar is dat 10 euro en voor kinderen
van 9 tot 12 jaar is dat 12 euro. Deze
bedragen zijn zo laag om iedereen de
mogelijkheid te geven om mee te doen.
Ook de mensen met een kleine beurs.
De konsekwentie voor ons is dan wel dat
we heel veel sponsors moeten zoeken.
Nou hebben al een heleboel bedrijven
toegezegd ons te willen sponsoren. En
daar zijn we heel erg blij mee! Maar hoe
meer geld we hebben, hoe meer leuke
dingen we kunnen organiseren voor de
kinderen. Dus denk je:”dat is een goed
initiatief”dan kan je ons altijd sponsoren.
We zijn overal blij mee. Het bedrag hoeft
niet groot te zijn, maar dat mag natuurlijk
wel! Rabobank Laarbeek 1014.47.914
We zijn ook heel blij met materiële
sponsoring. Denk hierbij bv aan een
emmer tex die je nog ergens in de
schuur hebt staan. Je kan contact
opnemen met Nadine Kuhn 465250 of
Petra Suurs 381328.
Als je ons gesponsord hebt, maken wij
reclame voor U! U komt met een
vermelding in het gemeenschapsblad, op
ons mega-sponsorbord op het veld en op
onze website.
Kijk op www.jeugd3daagse.nl voor de
hints van het thema van dit jaar! Nog
niemand heeft het thema geraden! Kijk
ook maar eens in ons gastenboek want
we hebben al verschillende reacties
gekregen van beroemdheden! Misschien
komen ze tijdens de jeugd3daagse wel in
levende lijve een nummertje voor ons
zingen?????

www.gemeenschapsblad.nl
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Bericht van:
Jaarlijkse collecte
Gemeenschapsblad
De jaarlijkse collecte ten
behoeve van het Gemeenschapsblad vindt plaats in de week van
27 april tot en met 2 mei 2009. In de
bijgesloten enveloppe op 27 april 2009
kunt u uw bijdrage doen. De kosten van
het Gemeenschapsblad nemen jaarlijks
toe. Bijgaand treft u het financieel overzicht aan. Wij zijn trots op onze
donateurs en adverteerders.
We hebben dit jaar met een negatief
(• 404.38) saldo afgesloten. Wij zijn zo
vrij om een noodzakelijke 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. Wij
zijn blij met uw geldelijke ondersteuning.
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
2008
832
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 Gemeenschapsblad. Ook de adverteerders maken vaker
gebruik van onze advertentie service. De
redactie bedankt allen voor het in ons
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gestelde vertrouwen.
Namens de redactie,
Ad Loos, penningmeester.
Ontvangsten:
Advertenties
BTW
Collecte + Giften
Vooruitontvangen
Porto
Rente
Uitgaven:
Drukwerk
Papier
Koffie
BTW voordruk
Portokosten
Secretariaat / apparatuur
Diversen
Bezorgers
Afdracht Fiscus
Exploitatie tekort:

2008
17710,51
3365,36
7000,12
-126,14
325,00
158,88
28433,73
2008
7304,00
12338,00
650,54
1866,94
485,37
1314,85
1117,62
1991,79
1769,00
28838,11
-404,38

Zitdag Thuiszorgwinkel
Keyserinnedael Helmond
Op donderdag 7 mei a.s. van 10.00-16.00
uur organiseert De Zorgboog Thuiszorgwinkel in Zorgboogcentrum Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18 te Helmond een
zitdag. Geïnteresseerden kunnen kennismaken met de Carmen Sta-op-stoel.
Deze is in samenwerking met fysio- en
ergotherapeuten ontwikkeld en wordt
alom geprezen om zijn stabiliteit en
betrouwbaarheid. Door middel van een
afstandsbediening kunt u gemakkelijk in
en uit de stoel komen. Een productspecialist van Carmen is aanwezig voor
demonstraties en professioneel advies.
De Zorgboog heeft vier thuiszorgwinkels
in Helmond, Deurne, Asten en Gemert.
Deskundige consulenten staan daar voor
u klaar om al uw vragen op het gebied
van uitleen, verhuur en verkoop van
hulpmiddelen te beantwoorden.

Werken in de zorg is leuk!

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.
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Bericht van:
Club
kampioenschappen
Traditioneel hebben op zaterdag 28
maart weer onze jaarlijkse clubkampioenschappen plaatsgevonden. Zo’n 250
kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 28 jaar
hebben hieraan deelgenomen. “Cialfo
gym” feliciteerd de winnaars!
Kleuters meisjes
1. Daantje van de Ven
2. Amé Groenen
3. Julia Swinkels
Meisjes 1
1. Guusje van de Ven
2. Silke Damen
3. Jill Kuijpers
Meisjes 2
1. Janne van Dijk
2. Lotte Schaeks
3. Lyn van Dommelen
3. Juul van Hout
Meisjes 3
1. Nina Santegoed
2. Mirthe Senders
3. Lisa Ket
Meisjes 4
1. Janne Bergkamp
2. Britt van Laarhoven
3. Lieke van de Ven
Meisjes 5
1. Judith Wouters
2. Sophie Raijmakers
3. Demi Martens
Kleuters Jongens
1. Kyell de Haas
2. Joost Claasen
3. Staf van Rooij
Jongens 1
1. Glenn van de Heuvel
2. Sem Roijackers
3. Bas Schepers
Jongens 2
1. Kay van der Linden
2. Niels Leenders
3. Daan van Deursen
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Jongens 3
1. Bram Zwanen
2. Leon van Geel
3. Nick van de Waterlaat
Jong Talent
1. Dena van Boxtel
2. Maud van der Zanden
3. Kristy van Geel
Selectie
1. Maud van Asten
2. Cristel Kuijpers
3. Celine van Gerwen

Gezinsfietstocht in Laarbeek.
Op 3 mei a.s. zal er een grote gezinsfietstocht door Runnersclub Lieshout
(RCL) worden georganiseerd. Het hele
gezin kan hieraan deelnemen. Er is
keuze uit verschillende afstanden: 25 –
35 en 42 km. De starttijden zijn tussen
10.30 uur en 13.00 uur.
De fietsroute wordt bij inschrijving verstrekt en de kosten voor deelname
bedragen • 2,00 pp. Kinderen tot 12 jaar
mogen gratis deelnemen. Het startpunt
is gelegen bij de accommodatie van RCL,
naast het tennissportpark de Raam,
gelegen te Lieshout aan de provinciale
weg richting Mariahout. Onderweg is er
een pleisterplaats ingericht, waar koffie,
thee of iets fris en versnaperingen te koop
zijn.
De gehele opbrengst zal ten goede
komen aan de stichting ROPA-run (de
langste non-stop estafetteloop ter wereld
(± 530 km) van Parijs naar Rotterdam) en
bedoelt om zo veel mogelijk geld op te
halen om de kwaliteit van leven voor de
kankerpatiënten te verbeteren. Een team
van RCL zal aan deze estafetteloop voor
de tweede keer deelnemen tijdens het
Pinksterweekeinde.
Indien het slecht weer is gaat deze
fietstocht niet door. Wij hopen dat velen in
de gelegenheid zijn om hieraan deel te
nemen.
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Bericht van:
Ganzeveer 2 in
koppositie voor kampioenschap !
In een spannende wedstrijd tegen Mierlo
2 wist het team van B.C. De Ganzeveer
één van de twee concurrenten voor de
eerste plaats in de overgangsklasse af te
schudden.
Nienke Houët en Ferry Tabor beten de
spits af en wisten met een wisselend
spelverloop het eerste puntje veilig te
stellen. Vervolgens behaalden Stephanie
en Daan van Melick met 20-22 en 16-21
de tweede zege.
Ook Sander van den Hemel en Ferry
wisten de herendubbel te beslissen in
hun voordeel. Toen ook de damesdubbel
door Nienke en Stephanie eenvoudig
gewonnen werd. Leek het spel snel
beslist.
Daan had in de eerste heren enkel echter
grote moeite met de tegenstander en zijn
eigen spel, waardoor het winnende punt
hier niet werd gescoord. Ook Sander kon
zijn tegenstander niet verslaan en verloor
met 21-16 en 21-14.
Gelukkig wisten de dames overtuigend te
winnen. Stephanie won met tweemaal 1821 en Nienke eenvoudig met 12-21 en 1321. Zo eindigde Mierlo 2 -Ganzeveer 2 in
2 -6 voor de club uit Aarle-Rixtel. Doordat
gelijktijdig op het speelveld naast hen de
ander concurent Con Brio 4 gelijk speelde tegen Fair Play 2, heeft Ganzeveer 2
in haar laatste wedstrijd tegen Con Brio 4
voldoende aan een gelijk spel om het
kampioenschap te behalen.
Uitslagen 19 april 2009
F-klasse: Ganzeveer 2 - Mixed 7 1 - 7
Con Brio 6 - Ganeveer 2 4 - 4
I-klasse Brabantia 4 - Ganzeveer 4 7 - 1
Ganzeveer 4 - Mierlo 2 3 - 5
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Vindt u het ook zo puur,
die prachtig snel ontluikende natuur ?
In amper twee weken tijd,
is ‘n totale metamorfose een feit.
De bloesem verlicht het landschap,
de lammetje dartelen in de wei
en de jonge merels,
huppen al in de tuin bij mij.
Opvallend veel ertschallen,
geven velden gele kleuren,
er is een ding dat ik niet snap,
dat sommigen daar gewoon rommel in
pleuren.
Twee weken na de schoonmaakdag,
wist ik niet wat ik zag,
bij het uitfietsen van het dorp richting ‘t
Laar,
alweer allerlei plastic en blikjes, echt
waar.
Geef die daders hoge boetes,
laat ze zelf rotzooi opruimen,
want dat kunnen we echt niet meer
pruimen.
RD

Budocentrum v. Rijt Loc. Aarle-Rixtel
Op zondag 19 april zijn de Judoka’s van
Aarle-Rixtel naar het lagebandentoernooi
geweest. Dat werd verzorgt door Budo
club Beek en Donk. Er waren 95 judoka’s
die aan dit toernooi deelnamen,die
allemaal in verschillende pouls ingedeeld
waren. Er werden hele mooie wedstrijden gedraaid, met flink wat ippon’s volle
punten. De judoka’s van Aarle-Rixtel
hadden zich ook van de goede kant laten
zien. De resultaten zijn daarom ook
goed. 5e Daan Jeurgens en Jelle v.d.
Berkmortel 4e Tjeerd Otten Bram v.d.
Bogert Daan Martens. 3e Giel v.
Wanrooy 2e Guus Tielemans Jasper Bell
en Rutger Bell .
En op de 1e plaats Jeroen v. Alphen en
Joep Tielemans.
Judoka’s proficiat Coach P. Maas.
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Bericht van:
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hiervan tijdig in kennis gesteld.
Deelnemers aan voorgaande Laarbeekse
Golfkampioenschappen krijgen eind mei
een inschrijfformulier toegezonden.

Laarbeekse golfsters tijdens het kampioenschap in 2008

Dit jaar op De Peelse Golf

LAARBEEKSE
GOLFKAMPIOENSCHAPPEN

Meiboomdansen 30 april

Laarbeekse golfliefhebbers kunnen vrijdag
28 augustus alvast reserveren in de
agenda. De achttien holes op De Peelse
Golf in Sevenum zijn op deze vrijdag
gereserveerd voor de Laarbeekse Golf
Kampioenschappen 2009. Evenals voorgaande jaren wordt gespeeld in twee
categoriën, de lage en hoge handicappers. De in 1991 aangelegde golfbaan
ligt op een terrein van 55 hectare en is
voorzien van drie hectare waterpartijen.
Met inschaling van bestaande natuurgebieden zijn een vijftal verschillende
landschappen gecreëerd. Deze landschappen met elk een verschillend karakter,
worden gescheiden door rijen
bomen. De par-72 baan is voorzien van
frontale en laterale waterhindernissen,
fairway-, green- en kraterbunkers.
Daarnaast hebben de fairways uphill,
downhill en sidehill situaties.
Laarbeekers die in het bezit zijn van een
Golfvaardigheidsbewijs (GVB) kunnen
vanaf begin juni inschrijven voor deze
kampioenschappen. In de media wordt u

Folkloregroep Dikkemik gaat op 30 april (
de vooravond van mei) weer de meiboom
oprichten.
Het meifeest, met als hoogtepunt het
planten van de meiboom, is al erg oud.
Het was vroeger een van de grootste
feesten, die in geheel West-Europa
werden gevierd. De meiboom komt voor
bij alle Germaanse en Westslavische
volkeren en is verder bekend in Frankrijk,
Italië en Spanje. Overal is het een
vruchtbaarheidsrite; de meibomen stellen
de vegetatiegeest in boomgestalte voor.
Vroeger was het meifeest het begin van
de ( Keltische) zomer, het feest van de
groeikracht, het opengaan van de natuur.
De meiboom moert zijn hun vruchtbaar
makende kracht overbrengen op akker,
vee en mens. Na het oprichten van de
meiboom worden er traditionele meiliederen gezongen waarna er aansluitend
op de kiosk kan worden gedanst op
gezellige dansmuziek.
De meiviering begint om 20.00 uur op de
Kouwenberg te Aarle-Rixtel

Binnen 2 minuten een
reisverzekering geregeld!
Het kan de beste overkomen: net voor u wilt instappen, ontdekt u dat u nog een
reisverzekering moet afsluiten. Geen nood. Het is met één telefoontje geregeld.
Makkelijk en in nog geen 2 minuten. Met een reisverzekering bent u verzekerd
tegen verlies van bagage, pech onderweg, ongevallen en meer. Onze alarmcentrale
staat 24 uur per dag voor u klaar. Wij wensen u een prettige reis en wel thuis.

Bel ons nu: 0900-0907
(lokaal tarief )
Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl
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Bericht van:
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OPEN
VETERANEN 35+
POULETOERNOOI
LADIES-ONLY-FIETSTOCHTEN
Op zondag 10 mei organiseren wij voor
de 2e keer de Ladies-Only-fietstochten,
waarvan de inschrijfgelden geheel ten
goede komen aan de Kankerbestrijding.
Er is keuze uit de afstanden 45 en 64
km. en de uitgepijlde routes gaan door
het prachtige natuurgebied rond de
Mortel, Elsendorp, St. Anthonis, de Rips
en Milheeze-Bakel. Halverwege de ritten
zijn pauzeplaatsen ingericht waar men
een versnapering aangeboden krijgt. Na
afloop is er après-bike, waar de dames
een verrassing wacht en bovendien is er
een gratis loterij.
Inschrijven en vertrekken kan men tussen
09.00 en 10.00 uur vanaf de Lantaarn
tegenover de kerk in Aarle-Rixtel, het
inschrijfgeld bedraagt • 6,00 per persoon.
Bij eventuele calamiteiten worden de
dames bijgestaan door een mannelijke
vliegende hulpbrigade.
Deze moederdag is een uitgelezen dag
om de dames ‘s morgens lekker te laten
fietsen en bij terugkomst welkom te heten
met een bloemenruiker !! Bovendien
steunen de dames zelf het goede doel,
het bestrijden van borstkanker.
Het is ook mogelijk om de tochten met
een electro-fiets te rijden, want op beide
pauzeplaatsen zijn oplaadpunten aanwezig. Voor uitgebreide informatie kunt u
ook kijken op www.aandewielen.nl.

K lokje
Gevraagd in Aarle-rixtel hulp om op
dinsdag of woensdag, 3 uur te strijken en
wat te helpen met huishoudelijk werk.
Bel naar Rita Vogels: tel. 0610109464.

Na het einde van de voorjaarscompetitie
beginnen de toernooien. Als één van de
eerste organiseert Tennisvereniging “De
Hut” uit Aarle-Rixtel van 8 t/m 14 juni voor
de 22e keer het Open veteranen 35+
pouletournooi. 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 1975.
Schrijf je in op: www.ltvdehut.nl voor 18
mei 2009.
Het inschrijfgeld bedraagt • 8,00 per
persoon per onderdeel.
Natuurlijk zijn ook toeschouwers van
harte welkom.
Schrijf je nu in zodat we er gezamenlijk
een fantastisch toernooi van kunnen
maken!

Kunst- cultuurmarkt Kasteel Croy
Op zondag 7 juni a.s. zullen de terreinen
van kasteel Croy in Aarle-Rixtel wederom
het decor vormen van de 3e editie van de
kunst- en cultuurmarkt, georganiseerd
door de Stichting van Haven tot Kasteel.
De markt wordt gehouden van 12.00 uur
tot 17.00 uur.
Heeft u ook interesse om mee te doen,
meld u aan bij
m.hagelaar@gmail.com
of stuur een briefje naar
M. Hagelaar
Biermansstraat 31
5735 AR Aarle-Tixtel
Tel.0492-383293

Lentekriebels?

Laat dan nu alvast insectenwering plaatsen!
Alles onder volledige garantie. Bel voor gratis inmeten en offerte.
De Klussenier Arie Verbakel • Lijsterstraat 24 • 5735 ET Aarle-Rixtel
T: 0492-383901 • M: 06-57587790 • E: a.verbakel@klussenier.nl • www klussenier.nl
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De Meikever
Excuses aan de nijvere stratenmakers
die kans zagen om op de dag dat ik
mopperde over de stoepjes in de Biermanstraat, deze weer netjes horizontaal
neer te leggen. Wel een paar dagen te
laat, maar zand erover, het is weer
geregeld. Jammer, geen scootmobielraces meer in het verschiet, zal de buurt
weer iets ander moeten verzinnen. Maar
mijn idee werd onmiddellijk opgepakt
want de dag daarop, heet van de naald,
de opening van een scootmobielcircuit
aan de Kanaaldijk op het terrein van Mell.
Een mooi initiatief van een aktief clubje,
begaan met de veiligheid van deze
weggebruikers. Hoe kan het toch lopen
in het leven . Een ander mooi initiatief is
afkomstig van de Stichting Laarbeeks
Landschap. Een idee om de akkerranden
in de gemeente geurig en fleurig te
maken door er stroken in te zaaien met
bloemen/ en kruidenmengsels Ik ben
benieuwd hoeveel dat in ons dorp zal
opleveren. Het goede voorbeeld is al jaren
gegeven door Piet Segeren op Croy, ere
wie ere toekomt, maar veel eigenaren
kijken nog steeds anders tegen het
gebruik van hun gronden aan. We hebben
ook makkelijk praten, zij moeten er de
kost op verdienen en vlinders, mulders en
weet ik wat voor insekten, brengen geen
geld in het laatje, wel heel veel natuurgenot als je daarvoor tenminste openstaat. Al weken heb ik met laarzen en
regenpak in de weilanden rond Croy
gelegen, vol verwachting klopte mijn hart,
mijn spiedend oog langs donkere
luchten. Zou die dan toch een keer
landen, een heuse ooievaar. Die paal
hebben we toch niet voor niets gezet.
Niets, nog eerder kans op een noodlanding van een Awacs of een lijntoestel
van Eindhoven Airport dan de zwart-witte
klepperaar. Trouwens de kikkers in de
gracht waren ook op de vingers van een
hand te tellen en als de tafel niet gedekt
is dan komt familie ooievaar echt niet
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fourageren. We wachten vol spanning af.
Ik heb begin volgende maand speciaal vrij
genomen want de grote dag moet toch
dichtbij zijn. De eerste spade in de grond
van het projekt Zonnetij, of was het nou
het Patronaat. Ik ben het even kwijt,
maar er staat iets te gebeuren, of praten
we dit jaar weer vol en blijft het bij
papieren en goede voornemens. Maar
eerst even 30 april vieren, voor het laatst
dit jaar, als de geruchten waar zouden
zijn. Voor het laatst Koninginnedag in
Nederland, het kan bijna niet waar zijn. In
2010 Koningsdag op de verjaardag van
Willem Alexander, 27 april. Het zal even
wennen zijn. Ik moet trouwens nog even
in de Dikke van Dale opzoeken of dat wel
klopt, Koningsdag of Koningendag. De
vlag laten we deze week in ieder geval
nog wapperen. En nou vlug naar het
hagelkruis, nog even en ons trotse erfgoed is onzichtbaar voor de vermoeide
wandelaar en passant. Geheel verdwenen
tussen brandnetels en fluitenkruid,
paardenbloemen en distels. Och, als je
het niet meer ziet, gaan we het misschien wel missen. Duikend in het
archief van het Gemeenschapsblad trof
mijn geletterd oog in het blad van 29
maart 1977 een bijdrage van het Stekelvarken (wie was dat ook al weer) met een
treffend verhaal over een aantal bekende
gebouwen in het centrum van Aarle
Rixtel, waaronder het protestants kerkje.
Er is niets nieuws onder de zon alleen is
ons kerkje voor het nageslacht bewaard
gebleven, dank zij een aktieve club. Even
aktueel was de diepzinnige filosofie van
het stekelvarken
over volksvijand
nummer een, de hondendrol. Ook anno
2009 nog zeer aktueel en een bron van
ergernis. Een oplossing droeg hij er
destijds ook niet echt voor aan. Degene
die dat wel zou doen, zouden we
waarschijnlijk onderscheiden en in de
adelstand verheffen. Hij mocht van mij
een gouden hondendrol ontvangen.
De meikever.

Bericht van:

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
wordt weleens gezegd. Nou, in AarleRixtel hebben we jeugd, maar deze jeugd
is (soms) ontevreden, vertelden ze mij
laatst. Wat is er aan de hand? Aan De
Duivenakker hebben we een mooi
jongeren-ontmoetingscentrum, CENDRA
genaamd. Een vaste club zeer betrokken
en enthousiaste vrijwilligers is daar op de
woensdag en vrijdagavond actief om de
jeugd een onderkomen, een luisterend
oor en een honk te bieden. Deze opvang
loopt als een trein. De jeugd komt er
graag en veel. Ze hebben daar van alles
om de jeugd ontspanning te bieden,
echter aan een ding hebben ze daar erge
behoefte, namelijk een simpel afdak in
hun voortuintje. Zoals bekend mag er
binnen niet gerookt worden, dat accepteert iedereen. Om de jeugd toch een
buitenplekje te bieden op het Cendraterrein zou een afdak zeer welkom zijn. Ik
kan daar volledig achter staan, immers
op die manier kun je (bij regenachtig
weer) het uitzwermen van de jeugd in de
woonwijken voorkomen. Bij de gemeente
hebben ze, naar het schijnt, diverse
malen aangeklopt. Tot nu toe zonder
resultaat. Vandaar mijn oproep, gemeente kom over de brug of anders is er
misschien een particulier, bedrijf of aannemer die iets hierin zou kunnen betekenen
??? Voor een goede tip kan men zich
wenden tot Piet Maas, een van de
vrijwilligers.
OPLICHTING VIA INTERNET;
Op donderdag 2 april werd door een 50
jarige inwoner van Aarle-Rixtel aangifte
gedaan van oplichting via het internet. De
man kocht vanaf een Belgische verkoopsite, van een kennelijk in Engeland
woonachtige verkoper, een motor. Nadat
koper en verkoper het over de prijs eens
waren werd het aankoopbedrag gestort op
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een tussenrekening van een bedrijf dat
het geld zogenaamd in deposito zou
houden tot de levering geschied was.
Omdat de koper toch argwaan kreeg
wilde hij de koop annuleren en zijn geld
terug, echter dat was reeds verdwenen.
We hebben de zaak in onderzoek.
DIEFSTAL VOERTUIGEN;
Op donderdag 2 april, kort voor middernacht werd, door de bestuurder van een
blauwe bestelauto, op de Molenstraat
een aanhangwagen gestolen. De aanhangwagen zat gekoppeld aan de auto
van de eigenaar. Door een getuige werd
gezien dat de aanhanger losgekoppeld
werd en achter de blauwe bestelauto
werd vastgemaakt. Hierna is de dief
vertrokken. De volgende dag werd de
betreffende aanhangwagen in de gemeente Gemert-Bakel door de politie
opgespoord en in beslaggenomen. Het
onderzoek naar de dader van de diefstal
is nog gaande.
Voorts werd op enig moment in de
afgelopen weken, vanuit de berging onder
het trappenportaal bij het voormalig
zorgcentrum De Witte Poort aan de
Heindertweg, een invalide scootmobiel
weggenomen. Als er iemand daar in de
buurt iets gezien heeft, dan hoor ik dat
graag.
INBRAAK IN AUTO;
Op vrijdag 3 april werd aangifte gedaan
van inbraak in een geparkeerde auto. De
auto stond in de voorgaande nacht
geparkeerd in de Klokstraat. Uit de auto
werd het navigatiesysteem weggenomen.
GEVONDEN ARMBAND;
Een bewoonster van het Terlingenplein
meldde dat ze op zondag 5 april een
gouden armband gevonden heeft. Aan de
armband zaten 4 kinderkopjes met
ingegraveerde namen. Een van de
namen luidt AMBER. Degene die naar
de politie belt en de drie andere namen
weet te noemen, krijgt van ons het
telefoonnummer van de vindster.
AFVAL;

Bericht van:
Op verschillende plaatsen werden in de
afgelopen periode weer het nodige aan
afval aangetroffen. Afval werd aangetroffen
aan de Havenweg, de Asdonkseweg en
bij de omleiding langs het kanaal. Uit
onderzoek kwam een inwoner van Helmond als mogelijke verdachte uit de bus.
Deze wordt benaderd en kan rekenen op
een forse boete. Op het Laar werd een
man bekeurd die nog snoeihout aan het
opstoken was. Zoals bekend is, mag er
in het voorjaar in het buitengebied, uitsluitend in de maand maart het snoeihout
verbrand worden.
MISHANDELING;
Op zaterdag 11 april werd een 48 jarige
inwoner van Aarle-Rixtel mishandeld door
een 26 jarige inwoner van Helmond. De
ruzie ging kennelijk over een geldbedrag
dat de 26 jarige nog te goed zou hebben.
Hierover ontstond onenigheid waarbij het
tot een handgemeen kwam. De AarleRixtelnaar moest zich in het ziekenhuis
laten behandelen. Er is proces-verbaal
opgemaakt.
JONGE BROKKENPILOOT;
Op dinsdag 14 april omstreeks 02.00 uur
lanceerde een 16 jarige jongen uit Beek
en Donk zich in de auto van zijn moeder.
De jongen had eerder die nacht stiekem
de sleutels van de auto van zijn moeder
gepikt en was in de omgeving aan het
rondscheuren gegaan. Vanuit Bakel
komende schatte hij kennelijk de snelheid
van de auto bij de verkeersdrempel aan
de Albers Pistoriusstraat verkeerd in.
Gevolg was dat hij met een flinke sprong
tegen de brugleuning van de Aa belandde. De auto total loss
Met verwondingen aan arm, hoofd en
benen werd de jongen naar het ziekenhuis gebracht. De ouders deden aangifte
van joyriding.
en vriendelijke groet,
John Geerts, uw buurtbrigadier.
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Voorstellen vrijwilligers WMO
servicepunt Aarle-Rixtel
Iedere inwoner van de gemeente Laarbeek, van jong tot oud, kan de WMO
servicepunten van Aarle-Rixtel, Lieshout
of Mariahout binnenlopen voor informatie
en advies op het gebied van wonen, zorg
en welzijn. Deze informatie is specifiek
en op maat voor inwoners van Laarbeek.
Graag willen we u voorstellen aan de
vrijwilligers die de spreekuren van het
WMO servicepunt Aarle-Rixtel bemannen. Op de foto: van links naar rechts:
Mw. Jos Mescher, Mw. Maria Hagelaar,
Dhr. Toin van Aken, Dhr. Cor van den
Berk, Mw. Narda van den Bogaard
Niet op de foto: Mw. Annemie Smulders,
Mw. Thea van der Ven
Alle vrijwilligers hebben een privacyreglement ondertekend. Daarmee hebben
zij getekend voor geheimhoudingsplicht
van alle informatie die privacygevoelig is.
Mocht u om bepaalde redenen graag het
WMO servicepunt van een andere kern
willen bezoeken, dan kan dat natuurlijk
ook.
Wenst u meer informatie of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met
een van de drie WMO Servicepunten:
wmo-lh@welzijnlaarbeek.nl;
wmo-mh@welzijnlaarbeek.nl;
wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl.
Telefonisch kan ook, zie adressen en
telefoonnummers op pagina 2 van de
Laarbeeker. U kunt ook contact opnemen
met Frank Mulkens, SWL, 0492-328800.

Bericht van: 50 jaar geleden
Gasbedrijf 18 jan 1958 Het Gemeentelijke gasbedrijf, dat medio juli 1956 werd
opgericht, verheugt zich in een stijgend
verbruik van gas, waardoor vrij spoedig de
rentabiliteit van dat bedrijf, dat de eerste
jaren met door de gemeente te dragen
verlies zal werken, zal worden bereikt.
Het tweede halfjaar van 1956 leverde de
staatsmijnen voor f 7400 gas, terwijl het
bedrag voor deze inkoop over het jaar
1957 wel f 20.000 zal bedragen. De
aangeslotenen zijn erg tevreden over de
kosten.
R.K. Middenstands vereniging
Voorzitter Jan van Gameren wenste in
zijn openingswoord de leden een zalig
nieuwjaar en een gelukkig en voorspoedig
1958 in zaak en bedrijf. Door rector
Swinkels, de geestelijke adviseur, werd
vervolgens een causerie gehouden over:
“Overheidsmaatregelen en Middenstand”
welke een aandachtig gehoor kreeg. Wel
niet helemaal zonder slag of stoot aanvaardde de vergadering de voorgestelde,
en welke per 1 januari is ingegaan,
verhoging van de contributie, maar omdat
dit nu landelijk geregeld is en het tenslotte maar 1 ½ cent per dag bedraagt,
werd dit toch goedgekeurd. Op elke
vergadering van de middenstand wordt in
allerlei toonaarden over winkelsluiting
gepraat en gediscussieerd, en als gevolg
ook op deze eerste bijeenkomst in ’58.
Niet de vergadering bracht het “krikkele”
onderwerp ter spake, maar de voorzitter
kwam er mee ter tafel, maar de voorzitter
kwam er mee ter tafel en zoals de vergadering ter ore kwam zal er binnenkort een
nieuw voorstel naar het gemeentehuis
gaan ter bevrediging van velen. Wanbetaling en wanbetalers zijn onderwerpen
waarover kleine zelfstandigen boeken
kunnen schrijven. In A.-R. wil men hiertegen drastische maatregelen gaan
treffen zij het voorlopig nog in strikte
discretie. Wat openbaart zich ? Met geld
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in de hand spoedt men zich vanuit A.-R.
naar nabij gelegen steden; bij de
neringdoenden “thuis” welke toch ook
trachten voor hun gezinnen de kost te
verdienen “poft” men maar zolang en dit
duurt ooit maanden, zelfs jaren. En tegen
een dergelijk soort renteverlies willen de
A.-R.se middenstanders gezamenlijk
optrekken. Een desbetreffend voorstel,
om onderling de namen van dergelijke
mensen bekend te maken, ligt bij het
bestuur ter bestudering en indien dit dan
nog niet mocht baten dan zal men in alle
zaken van A.-R. een lijst van deze namen
openbaar dienen te maken. Het bestuur
zal in een volgende vergadering ten
aanzien hiervan richtlijnen verstrekken
Jubilea in 1958 Het jaar 1958 belooft
een feestelijk jaar te worden voor de
inwoners van A.-R. Is er onlangs melding
gemaakt van handboog “De Eendracht”
(100 jaar), de KAB afd. A.-R. viert dit jaar
haar 40-jarig bestaan. ASV’33 bestaat 25
jaar en volgens het bestuur van de R.K.
Middenstands vereniging afd. A.-R. is het
dit jaar 10 jaar geleden dat deze standsorganisatie werd opgericht.
Hongaars gezin Het Hongaars gezin
bestaande uit 10 personen, dat gevlucht
uit de Hongaarse hel, enige maanden
geleden hier een welkome ontvangst
genoot en gedurende zijn verblijf wat
huisvesting en werkgelegenheid betrof
met zorgen werd omringd, heeft uit
heimwee naar het vaderland na weken
van beraadslaging zaterdagavond om half
7 de terugreis naar Hongarije, via
Duitsland en Tsjecho-Slowakije, aanvaard. De stemming onder het gezin was
niet te best, omdat de meningen over de
toekomst bij de gezinsleden zeer verdeeld waren. maar de minderheid
dirigeerde in deze de meerderheid. het
huis dat door de gemeente beschikbaar
gesteld staat verlaten en de bevolking die
deze daad niet begrijpen kan, is perplex.
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