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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 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, 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.

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 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.

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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 16 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – dameskoor  - kindernevendienst

Harrie en Miet Huibers – Bekx (par.)
Jan Verbakel (par.)
Ben Loomans
Overleden ouders Raaijmakers – Bekx
Frans Cooijmans (par.)
Wim Driessen (KBO)
Anita v.d. Looij-v.d. Broek
Overleden ouders de Korte - Verhaar

Zondag 17 mei– 6e Zondag van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –Herenkoor

Overleden ouders Beekmans – v. d Berg (sterfd. ouders/fund.)
Overleden ouders Rooijakkers – Biemans (sterfd. vader/fund.)
Familie Verbakel – v. d. Zanden
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Francien Scheepers – Knoops
Betty Gieskens – Hellings (par.)
Nico Schooneveld
Jan Schepers
Tot welzijn van de parochie

Maandag 18 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 20 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 21 mei  - HEMELVAART van de Heer
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering - Herenkoor

Week van zaterdag  23 mei t/m vrijdag  29 mei
Zaterdag 23 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – dameskoor - kindernevendienst

Jan Verhoeven (buurt)
Annie v. d. Kerkhof – Kaczynsky (verj./fund.)
Overl. oud. Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (j.get. moeder)
Overl. ouders Migchels - Nooijen (j. get.)
Gerda van Bokhoven

Zondag 24 mei– 7e Zondag van Pasen – Week voor de Nederlandse Missionaris
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –Herenkoor

Johannes Koonings
Overl. familie v. d. Kerkhoff - van Roij - van Alphen
Rosmarie van Esch – Keller
Overleden ouders de Wit – Manders en Annie en Arie

Week van zaterdag  16 mei t/m vrijdag  23 mei
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Noud en Mio Raaijmakers
Marian Gruyters-Sanders (verj.)
Tot welzijn van de parochie

12.00 uur Kapel – Doopviering
Sophie Beniers, Klokkengietersstraat 8.

13.00 uur Kapel – Doopviering
Lars van Stiphout, Strijpsoord 14.
Carlijn van Stiphout, Strijpsoord 14.

Maandag 25 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 27 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 28 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Gedoopt
Sara van de Sanden en Stef van de Weijer.

Overleden
Jes van Roij, Dorpsstraat 88 e, 80 jaar

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.
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. De pastorie is met Hemelvaart gesloten. Het spreekuur van de pastor
komt dan ook te vervallen.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 8 juli 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 19 juli a.s. Voor deze avond kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.

HEMELVAART
De eucharistieviering met Hemelvaart (21 mei) vindt plaats in Mariengaarde om 10.15
uur m.m.v. het Herenkoor.
In de Kerk is er dan géén viering.
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Kort woordje van Pastor M. Deli
Koninginnedag
Het afschuwelijke gebeuren op
Koninginnedag te Apeldoorn heeft ons
allen bijzonder diep getroffen. Het zou
overbodig zijn nu nog het gebeuren
letterlijk te verhalen. Want de beelden
van die dag blijven immers op onze
netvliezen gebrand. Hoe is het mogelijk
dat één iemand in enkele seconden zulk
een groot menselijk leed kan veroor-
zaken. Heel Nederland, maar ook velen
daarbuiten, voelen zich intens verbonden
met de slachtoffers en hun beproefde
families. Wel zal het velen opgevallen zijn
dat deze gebeurtenis de mensen dichter
tot elkaar gebracht heeft en dat ook de
verbondenheid met onze Koninklijke
familie versterkt is. Het zal nodig zijn dat
we ook blijven bidden voor alle betrok-
kenen.
Mariaprocessie
Het deed deugd om zo vele mensen
aanwezig te zien in onze kerk, bij de
opening van de Meimaand. Wat stond er
toch een mooie foto op de voorpagina van
de krant van onze Blauwe Schut, die
het beeld van Maria droegen. Ik wil
iedereen bedanken die hebben mee-
gewerkt aan deze mooie Meiviering.
Uitstapje Dameskoor

Afgelopen week woensdag hielden de
leden van ons Dameskoor hun jaarlijks
(welverdiende uitstapje). De dag werd
besloten met een gezellig samenzijn en
een lekker etentje.
Poezen of reigers?
Er is weinig of geen beweging in het
vijverke achter de pastorie. De goud-
vissenfamilie is blijkbaar uitgedund.
Misschien zijn ze wel verdronken in hun
eigen water? Of is een reiger of een
stoute poes de dader?  Wie zal het
weten? …
Brief van de bisschop
Zoals velen van u misschien gehoord
hebben heeft onze bisschop Mgr.
Hurkmans  mij,  met ingang  van 1 mei
2009, benoemd tot waarnemend pastoor
(administrator) van onze parochie O.L.V.
Presentatie te Aarle-Rixtel. Hierbij dank
ik onze bisschop en ook het parochie-
bestuur voor het vertrouwen in mij
gesteld. Ook gaat mijn dank uit naar
Hoogeerwaarde heer Deken J. van de
Laar, die jarenlang de belangen van onze
parochie behartigd heeft. Ik reken op het
gebed en de steun van het kerkbestuur
en van u allen zodat ik een goeie
“Pestauwer” mag zijn!!!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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De Ouwe Hap
De Ouwe Hap is ontstaan vanuit
harmonie de Goede Hoop. In het
Gemeenschapsblad van 23 januari 1973
staat vermeld: Er komt de mogelijkheid in
Aarle-Rixtel om onder supervisie van de
harmonie een opleiding te volgen voor het
bespelen van een blaasinstrument (hout
of koper). Intussen zijn we 36 jaar verder
en is De Ouwe Hap een zelfstandige
vereniging. In de loop der jaren is de
samenwerking met de Harmonie de
Goede Hoop op het gebied van het lenen
c.q. huren van instrumenten gestopt. Het
is namelijk veel fijner en goedkoper om
een eigen instrument aan te schaffen.
Want voor het gebruik moest toch een
huur betaald worden. Vandaar dat
geleidelijk het huren van instrumenten
werd gestaakt. Ik ben ditmaal op bezoek
bij Henk van Duppen en Toon Relou. Ik
ben nieuwsgierig en ik vraag toch weer
van alles. Jullie hebben ook een
specifieke klederdracht, hoe is die
ontstaan? Maria van Gerwen had een
grote kist staan met allerlei kleren.  De
mannen dienden allemaal in zwart
kostuum te komen en de dames kregen
allemaal een oude muts op. De zwarte
rokken kwamen allemaal goed van pas.
In korte tijd werd nogal wat naaiwerk
verricht. De eerste klompen werden
gekocht bij de klompenmaker op het
Berkendijkske. Is dat niet wat oubollig?
Wij vinden van niet, veel mensen vinden
het zelfs heel erg leuk. Het is een

Brabantse klederdracht van vervlogen
tijden. Wij vinden daar niets Oubollig aan.
Kijk naar alle muziekgezelschappen, ze
hebben allemaal een specifieke
klederdracht, soms zelfs hele uniformen.
Ons eerste optreden was al in 1974 in de
tent. Het jongerenkoor zat vlak bij ons.
Toen we een voor hen bekend nummer
speelde, begonnen zij spontaan mee te
zingen. En dat sloeg over naar de hele
tent. Ja, zoiets maak je maar een keer
mee. Geweldig. En zo zijn we geleidelijk
meer gaan optreden. Het is geen doel,
we maken met elkaar graag muziek. We
streven niet naar grote optredens, maar
gewoon af en toe geen repetitie maar
dan spelen we die avond voor ouderen in
een verzorgingshuis. Bepaalde gelegen-
heden waarvoor we gevraagd worden.
Onze club is voornamelijk ontstaan uit de
behoefte om muziek te kunnen spelen,
maar niet meer te hoeven uitrukken bij
allerlei gelegenheden. De harmonie heeft
deze plicht wel. Dan kunt u zich voor-
stellen dat mensen wel eens van die
verplichting af willen. Want waag het niet
om dan op vakantie te zijn, je jaagt de
hele club tegen je in het harnas. Hebben
jullie een vaste repetitieavond? Ja, we
oefenen iedere woensdagavond bij Thieu
van Bracht in de Kerkstraat om 20.30
uur. De afgelopen jaren zijn diverse
muzikanten overleden. Zitten jullie nu niet
met en onderbezetting? We zijn thans
nog met een twintigtal leden. Niet direct
met een onderbezetting, maar we kunnen
best  nieuwe leden gebruiken.  Dus als
er liefhebbers zijn van muziek en een niet
te druk programma willen, dan zijn ze bij
ons van harte welkom. Voor de
contributie hoeven ze het niet te laten.
Want die is maar 10 euro per maand.
Liefhebbers kunnen zich melden bij Henk
van Duppen (383212) of bij Toon Relou
(386133). Volgens mij hebben jullie een
gezellige club. Dat is ook zo, zeggen ze
beiden. We oefenen iedere woensdag-
avond  2 uur en nadien drinken we



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.

openingstijden:
ma 13:00-17:00

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

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

www.kapsalonastrid.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
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Harmonie
De Goede Hoop

Opgeven voor serenadedag
Door harmonie De Goede Hoop wordt
jaarlijks een serenadedag gehouden voor
inwoners van Aarle-Rixtel. Dit jaar is dat
op zondag 28 juni aanstaande. Het is de
bedoeling dat diegenen die tussen 1 juli
2008 en 1 juli 2009 een koninklijke onder-
scheiding hebben gekregen of die een
jubileum te vieren hebben (of hebben
gehad) zich te melden.
Gedacht wordt aan echtparen die 50, 60
of mogelijk 65 jaar getrouwd zijn, aan
gouden of diamanten religieuzen in een
van onze drie kloosters of aan andere
gouden jubilarissen.
Tijdens de bijeenkomst, die wordt
gehouden in conferentiecentrum De
Couwenbergh aan de Dorpsstraat 1,
zullen de feestelingen vanaf 14.15 uur
gastvrij worden ontvangen. De harmonie
maakt diezelfde middag een muzikale
rondwandeling door het dorp, waarna bij
De Couwenbergh een klinkende serena-
de zal worden gebracht aan de gasten,
die zich daarvoor op het bordes hebben
opgesteld.
Als u nadere informatie wenst over deze
serenadedag of als u zichzelf of iemand
anders wilt opgeven, dan kunt u daarvoor
terecht bij Marieke Bouwman-Pijnenburg

Beste Dames

Woensdag 13 mei Kringbedevaart
We vertrekken voor de kringbedevaart
naar Ommel om 19.00 uur vanaf zaal ’t
Heuveltje.
Donderdag 21 mei Jaarmarkt
De dames van KVO gaan weer pannen-
koeken bakken op de jaarmarkt.
Dinsdag 26 mei Reisje
Samen met KVO Beek en Donk gaan we
op reis naar Dordrecht. In Dordrecht is
een stadswandeling en een rondvaart
met open Fluisterboot de Dordtevaar. We
vertrekken om 8.30 uur vanaf zaal ’t
Heuveltje.
Woensdag 3 juni Rayonfietstocht te
Stiphout. We vertrekken om 18.30 uur
vanaf zaal ’t Heuveltje. U kunt zich nog
opgeven voor 20 mei bij Tiny van Zutphen.
Het bestuur

tel. 0492 - 38 32 92. Nadat de jubilaris-
sen zijn opgegeven krijgen zij persoonlijk
bericht. Indien gewenst kan op de
serenadedag voor vervoer worden
gezorgd. Het bestuur van harmonie
De Goede Hoop

hooguit een of twee glaasjes. We komen
om te repeteren en niet om te drinken.
Maar even gezellig napraten onder het
genot van een glaasje is voor de
onderlinge band een perfect middel. Ik
wens de Ouwe Hap nog veel succes bij
hun optredens voor  ouderen en gelegen-
heden in het Brabantse land. De kleder-
dracht is een streling voor het oog, ook
dat mag wel eens gezegd worden. Henk
bedankt voor de koffie en het gaat jullie
goed. Reportad

KKKKKlokje

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.

  Permanent make-up
voor eyeliners & wenkbrauwen.
NU april en mei 20% korting op

permanente make-up:
Praktijk voor huidverzorging en

pedicure:
Tel:0492-383024
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administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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Harmonie
De Goede Hoop
goes POP/ROCK.
Op zaterdagavond 30 mei 2009 zal
harmonie De Goede Hoop de 43e editie
van het Klokkendorper Blaaskapellen-
festival openen. Dit doet zij met mede-
werking van twee pop- / rockbands uit de
regio: Funtain en White Stone. Samen
met deze bands zal een spetterend
programma van symfonische pop- en
rockmuziek neergezet worden.
De Klokkendorperorganisatie was op
zoek naar meer diversiteit van blaas-
muziek in hun 3-daags programma.
Hierop haakte de plaatselijke harmonie
maar al te graag in. Zij vond het een
uitdaging om een avondvullend program-
ma in elkaar te zetten waarbij het imago
van het Blaaskapellenfestival minder ‘
oubollig’  zou zijn en vooral een jonger
publiek naar de tent zou lokken.
Daarom is er naar samenwerking ge-
zocht met twee pop- / rockbands uit de
regio. De bands Funtain en White Stone
werden benaderd. Gevraagd werd of zij
zin hadden om samen met de harmonie
een populair programma te verzorgen.
Beide bands waren vanaf minuut één
superenthousiast over dit idee om pop-
en rocknummers in een symfonisch jasje
te steken. De jonge leden van de bands
hadden geen idee wat ze van de
harmonie konden verwachten en wat
mogelijk was. Maar na een bezoek aan

het nieuwjaarsconcert van De Goede
Hoop was het enthousiasme alleen nog
maar gegroeid.
Ook voor de leden van de harmonie is het
samenspel met een band nieuw. Maar na
een zwaar concoursjaar, waar onder
leiding van Gerrit de Weerd promotie naar
de 1e klasse werd afgedwongen, waren
de leden wel toe aan het spelen van wat
lichtere muziek. Stukken van o.a. ABBA,
John Miles en Deep Purple werden uit de
kast gehaald en op de lessenaar gezet.
Het programma op 30 mei wordt dus op
spectaculaire wijze ingevuld door deze
drie muziekgezelschappen. De avond
wordt knallend geopend met een – voor
deze gelegenheid speciaal gearrangeerde
– cover voor harmonie en twee bands.
Daarna zal de harmonie op tourbeurt met
Funtain en met White Stone een aantal
nummers uitvoeren. Aan bod komt
muziek van Elvis, Little Richard, The
Stray Cats, Queen, Genesis en Marco
Borsato. Daarna leidt De Goede Hoop
het publiek  door een licht, populair
programma. De avond wordt afgesloten
met optredens van de twee bands.
Bijzonder bij deze optredens is, dat de
band bij sommige nummers zal worden
uitgebreid met combo’s vanuit de harmo-
nie. De partijen voor deze blazerssecties
zijn ook weer speciaal gearrangeerd voor
dit optreden. Met de optredens van
Funtain en White Stone hebben we een
geweldige afsluiter van deze muziek-
avond.
Dus: zaterdag 30 mei 2009, harmonie De
Goede Hoop m.m.v. Funtain en White
Stone in de blaaskapellentent aan de
Dorpsstraat. De tent gaat om 19:15 uur
open en het programma begint om 20:15
uur. Kaarten voor dit optreden zijn voor
• 5,- verkrijgbaar bij bakkerij Van Brug in
de Dorpsstraat, De Ganzehut in de
Kerkstraat en op de avond zelf bij de
kassa.
Voor meer informatie:
www.klokkendorper.nl
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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.  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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Uniek examenconcert
Harmonie De Goede Hoop.
Wietske Bouwman met lof geslaagd voor
het Muziekexamen D op hoorn.
Alle leerlingen van Harmonie De Goede
Hoop, die op 18 april hun A,B,C, of D
praktijk muziekexamen  gedaan hebben,
zijn hiervoor geslaagd. Het  examen werd
afgenomen in het Commanderijcollege in
Beek en Donk. Allen van harte proficiat.
Op 21 april j.l.  heeft een van de kandi-
daten voor het D- examen, namelijk
Wietske Bouwman  uit Aarle-Rixtel een
deel van haar examen hoorn  gedaan met
begeleiding van harmonie De Goede
Hoop die onder leiding staat  van de
gedreven dirigent de heer Gerrit de
Weerd.
Het D-examen is het hoogst haalbare
examen wat gedaan kan worden en vond
plaats in de toneelzaal van het
gemeenschapshuis de Dreef.   Wietske
speelde het 3e hoornconcert van Mozart.
De  heer Hans Seykens, secretaris van
de Koninklijke Nederlandse Muziek-
federatie en de  examinator de  heer
Michael Bueters, waren speciaal hiervoor
naar  Aarle-Rixtel gekomen. Bij deze
unieke gebeurtenis, want nog nooit
eerder is in Aarle-Rixtel  op deze manier

een examen afgenomen, was  grote
publieke belangstelling. De uitvoering van
Wietske was van grote klasse. Zij slaag-
de dan ook met lof voor het totale
examen.  Zij scoorde één maal een 9, 4
keer een 9.5 en voor het onderdeel
muzikale vaardigheden zelfs een 10.
Overigens is er nog een jonge dame uit
Aarle-Rixtel  geslaagd  voor het D
examen, ditmaal op klarinet, n.l. Anne
Wouters.
Na afloop van het concert werden beide
dames door de voorzitter van harmonie
De Goede Hoop  in de bloemen gezet.
Dames van  harte proficiat.

Harmonie
De Goede Hoop

Katholieke
        Vrouwenbeweging

Mei / Juni
Woensdag 13 Mei Moederdag viering
Aanvang 20.00 uur in Gemeenschapshuis
“De Dreef”. We starten de avond met een
kopje koffie met iets lekkers erbij, hierna
gaan we gezellig sierraden maken onder-
leiding van Mariet Heesakkers uit
Geldrop. Er is een keuze uit een aantal
kettingen die je kunt maken. De kosten
bedragen 15.00 euro. Ook hebben we
weer enkele jubilarissen die gehuldigd
worden n.l.Gerrie Boeren 25 jaar lid.
Truus van Ganzewinkel 12 ½ jaar lid.
Jolanda van de Ven 12 ½ jaar lid. De
avond wordt weer afgesloten met de
gebruikelijke loterij om de kas te spek-
ken.
Dinsdag 23 Juni afsluiting van het
seizoen “Dagje Efteling”. Wilt U meer
weten of lid worden van de KVB. Neem
dan contact met ons op Tel 0492-546011
Diana Aarts.
Meer informatie en foto’s van onze
vereniging vindt U op onze webside
www.kvbaarlerixtel.nl
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Koninklijke onderscheiding
voor Bert Kuijpers.

Hij stond op Koninginnedag al in het
middelpunt van de belangstelling, maar
dan wel om de gedecoreerden in het
gemeentehuis van Beek en Donk op zijn
onnavolgbare wijze te vermaken. Een
onderdeel van zijn optreden vormde een
prachtig lied over alle gedecoreerden in
Laarbeek van het afgelopen jaar. Zelfs de
personen die de dag daarvoor een
onderscheiding kregen ontbraken niet.
Even later zette burgemeester Hans
Gillisen Bert Kuijpers zelf in het zonnetje
en dat was wel een emotioneel moment.
Hij is niet zo verschietachtig maar op het
moment dat het echt tot hem doordrong
dat hij een koninklijke  onderscheiding
zou krijgen, sloeg hij even de handen
voor zijn mond. Daags na de lintjesregen
reken je eigenlijk niet meer op het
behagen van Hare Majesteit maar in dit
bijzondere geval was de zaak goed
voorbereid, mede dankzij zijn eigen
dochter Bregje. Na het bekendmaken
daalde de voltallige familie en  aan-
verwanten  van Bert  de trappen van de
bovenverdieping  af en waren zijn dier-
baren getuige van het plechtige moment.
De uitreiking had niet beter gepland
kunnen worden want het is best een eer
om voor een gezelschap van enkele
honderden Laarbekers, het merendeel

gedecoreerden van de afgelopen jaren,
geridderd te worden. Het applaus voor
zijn optreden was al ovationeel, maar
daarna kreeg ceremoniemeester Henri
Bouwmans  de handjes nog een keer
extra op elkaar,  ik zag zelfs hier en daar
een traantje weggepinkt worden.
De foto van het moment van opspelden in
het Eindhovens dagblad spreekt boek-
delen, de stadsdichter geniet met volle
teugen. Kort daarvoor sprak de burge-
meester hem toe, ditmaal geen normale
speech, maar een gedicht in de stijl van
Bert zelf. De verrassing kwam natuurlijk
aan het eind en je kon het enthousiasme
door de hal van het gemeentehuis horen
golven.
Een paar dagen later zit ik met Bert  en
zijn vrouw Margriet in zijn huiskamer  te
midden van een zee van bloemen. Ze
zijn nog druk bezig met nagenieten. Ze
hadden hem wel te pakken, geen mo-
ment had hij er aan gedacht. Hij blijkt
toch wel zeer vereerd met de onderschei-
ding en onder de indruk van alle reacties,
vooral van zijn dorpsgenoten. Prachtig
vond hij de staande receptie in volle
lentezon, temidden van het krioelende
publiek voor het gemeentehuis, de muzi-
kale hulde van de Lieshoutse harmonie
nog naklinkend in zijn oren.  En daarna
een vol huis aan de Molenstraat en een
volle tuin familie, toastend op het lintje tot
in de kleine uurtjes.
We kijken even terug op de carriere van
Bert, al 45 jaar, een mensenleven lang.
Begonnen  met schoolcabaret in
Helmond,  in de ton van de Keiebijters, in
1964 als buitenstaander meteen winnaar
van de Keiekletstrofee en daar heeft Bert
nog  steeds plezier over. Och, we zetten
hem als eerste en dan zijn we er meteen
vanaf. Het liep wel even anders. Wie kent
er niet zijn befaamde oudejaars-
conferences met Ton Gondrie en de
laatste jaren met Udo Holzappels, een
vroegere leerling van hem.
Zeer vereerd was Bert met het gedicht



Pagina 20



BBBBBericht van: Pagina 21

van de redactie van het Eindhovens
dagblad. De opstellers van het gedicht
hebben vroeger waarschijnlijk niet bij Bert
in de klas gezeten want er bleek een
taalfoutje in het Deutsch te zijn geslopen,
meine gute.  Eine kleinigkeit, vergeben
und vergessen. Bert blijft er vrolijk bij. Een
rasartiest geniet van zijn succes en dat
is hem van harte gegund, ook namens de
redactie van het Gemeenschapsblad.
Proficiat met de mooie onderscheiding.
JWP.

Frans
Verschuuren
Koninklijk onderscheiden

Niet gewend om achterom te gaan, belde
ik aan. Moeizaam ging de voordeur open.
Wies, die opendeed, gaf meteen aan dat
ze dat niet gewend waren. Normaal komt
men achterom binnen.
Mijn bezoek was niet zomaar aan huize
Verschuuren. Afgelopen Koninginnedag
had het de koningin behaagd om Frans
Verschuuren, oud 66 jaar, te benoemen
als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
(Al 5 gezinsleden gingen hem voor)
Een reden te meer om Frans te  ont-
moeten.
Frans een geboren en getogen Aarlenaar
woont zijn hele leven lang al aan de grote

Overbrug. Hij groeide op in een klein
hechte, harmonieuze en agrarische
omgeving. Na de basisschool leerde hij
verder aan de lagere en middelbare
landbouwschool, om vervolgens het
boerenbedrijf van vader over te nemen.
Dat hij het niet alleen bij boeren liet zal u
duidelijk worden. Al vroeg kon de KPJ
gebruik maken van zijn diensten. In 1965
stond hij mede aan de wieg van de KPJ.
Werd de 1e voorzitter en nam het
voortouw in diverse activiteiten. Al snel
bleek hij over speciale kwaliteiten te
beschikken. Dat bleef niet ongemerkt.
Ook niet bij de Stichting Jeugdbelangen
en ASV’33 klopte aan. Vanaf ’78 is hij
jeugdleider bij de F-jes.  Gaat jaarlijks
mee op ASV’33 jeugdkamp. Hij begeleid
en onderhoud de kontakten met 5 F-jes
uit een Koerdisch gezin in Aarle. Een
heel goed initiatief voor een gezonde
integratie. Wijst wekelijks de pupil van de
wedstrijd aan, is coördinator voor de
mini’s en jeugd en leidt jeugd-
scheidsrechters op. Brengt  ’t Hutje rond.
Onderhoud de velden, is cul-
tuurbeheerder en manusje van alles.
Voor deze activiteiten werd hij in 2004
gefêteerd als sportvrijwilliger van de
gemeente Laarbeek. In 2005 kreeg hij het
“Lid van verdienste” van ASV uitgereikt.
Ook is Frans “Erelid” en wel van NAS (Na
arbeid sport). Ruim 10 jaar haalde Frans
de gezinsbijdrage van de parochie op en
bezorgde mede het maandblad van de
heemkundekring. Verder is hij ruim 30
jaar als vrijwilliger verbonden aan de
Wilhelminaschool in Helmond. Activi-
teiten daar bestaan uit;  Het coördineren
van de jeugdboerderij, sponsoring van
hooi en stro, scheidsrechter bij de
schoolverlatertournooi, het begeleiden
van jeugdkampen, verzorgen van spreek-
beurten over leven en natuur. U ziet het
zijn staat van dienst is groot.
Als fanatieke en zeer gedreven vrijwilliger
betekent Frans veel voor de Aarlese en
Helmondse gemeenschap. Ondanks zijn
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drukke vrijwilligers bestaan bleek er nog
tijd over te zijn voor een gezond liefdes-
leven. Samen met zijn vrouw Wies
Rijkers kregen ze een zoon en dochter
en is het gezin uitgebreid met 4 klein-
kinderen.
Totaal verrast, trots en zeer verguld nam
hij de Koninklijke onderscheiding uit
handen van burgemeester Jacobs in
ontvangst.
Een niet verwachte waardering, die hij
warm koestert.
Wat een dag, om nooit te vergeten. Met
dank aan familie, vrienden, bekenden en
al degene die spontaan hebben
gereageerd. Vanaf deze plaats feliciteren
wij hem en wensen Frans en zijn gezin
veel geluk en gezondheid toe.
Nobis

Henk van Beek
We waren op tijd in het gemeentehuis te
Beek en Donk om aanwezig te zijn bij de
uitreiking van de Koninklijke onder-
scheiding aan Henk van Beek. Maar er
werd van alles gedaan om dit mogelijk te
maken. Wat was nu aan de orde? Henk
heeft zich enkele dagen geleden ziek
gemeld. Normaal is hij nooit ziek,
uitgerekend nu….  Wilma, zijn vrouw was
onderweg naar een familiebijeenkomst,
maar kreeg in de auto te horen dat Henk
een Koninklijke onderscheiding zou

krijgen ten gemeentehuize. Wilma schrok
zich een hoedje: “ik heb niets in huis”.
Henk zou door zijn zoon Rik worden
opgehaald om naar de familie-
bijeenkomst te gaan “.Maar in de plaats
van Rik kwam de burgemeester met de
brandweerauto aangezet. Hans Gilissen
is in vol ornaat. Henk hoefde niets meer
te vragen, het kwartje viel op dat
moment. Hij is  maar gedwee meege-
gaan. We zagen hem binnenkomen in de
raadszaal, hij zag er niet echt florissant
uit. Maar hij hield zich goed. Desondanks
was zijn humeur niet aangetast. Na
opgenomen te zijn in de Orde van Oranje
Nassau, wist hij zijn onderscheiding toch
kleur te geven. “Ja”, zei hij, “als je weet
wat de naamgever van deze onder-
scheiding onze Brabantse voorvaderen
heeft aangedaan, is het de vraag of je er
als Brabander wel blij mee moet zijn.”
Maar”, zei Henk.” Het is goed bedoeld en
mensen hebben er veel moeite voor
gedaan.” En zo was het ook. Als je weet
wat Henk van Beek allemaal heeft
gedaan voor de gemeenschap, heb je
bewondering voor deze Brabantse mens.
Ja, hij houdt niet alleen van Aarle-Rixtel,
Laarbeek, maar ook van Brabant.
Volgens mij zou hij zich niet thuis voelen,
wanneer je hem zou laten verhuizen
buiten Brabant. Hij is  ook de ontwerper
van de Laarbeekse vlag. Velen van u
zullen hem herinneren van zijn optreden
met “’n Bietje Brabants”, of als “Boel
Nölle”, samen met wijlen Henk van
Gerwen. Maar ook  zijn inzet voor het
IVN, als bestuurslid, voorzitter en
natuurgids. En als dorpsgids van Aarle-
Rixtel, waarbij je uitleg krijgt over de
plaatselijke karakteristieke panden enz.
Intussen heeft hij voldoende mensen
opgeleid om dat werk te delen. Maar hij
heeft alweer andere taken op zich
genomen. Hij doet op dit moment
onderzoek voor RAVON. In samen-
werking met de Rijksuniversiteit in
Amsterdam doet hij onderzoek naar
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reptielen, amfibieën en vissen. Gewoon
wat er allemaal in het water voorkomt in
de beekjes en poelen van  Laarbeek .
Ook voor de Heemkundekring doet hij
als bestuurslid veel werk. Hij is  bijv.
namens de drie Laarbeekse heemkunde-
kringen lid van  klankbordgroep  buiten-
gebied. Hij doet o.a. onderzoek naar het
landschappelijke en cultuurhistorisch
gebeuren. Recentelijk heeft hij zich het
lot aangetrokken van ons Kouwenbergs
kerkje. En ik moet zeggen dat het
bestuur van de stichting een erg mooie en
zinvolle besteding van dit kerkje aan het
geven is. De al ontplooide activiteiten zijn
zeer hoop gevend. Ik hoop dat velen van
u dit initiatief ook financieel gaan
ondersteunen. Want op deze manier
kunnen we dit historisch gebouw toch
voor de toekomstige gemeenschap
behouden. Maar ook voor het voetballen
heeft Henk  destijds zijn verdiensten
gehad. Hij is thans rustend lid van ASV
’33. Op 15 jarige leeftijd was hij al
jeugdleider. Op zijn 19e al hoofdleider.
Daarnaast 12 jaar bestuurslid. Toen zijn
zonen gingen voetballen heeft hij zich
langzaam teruggetrokken, zodat hij ze
niet voor hun voeten liep. Ook speelde hij
jarenlang  mee in de Artex Volleybal
competitie. Maar ook voor de KBO heeft
hij zich al op jeugdige leeftijd ingezet.
Destijds was er een werkgroep om voor
de ouderen allerlei activiteiten te
ontplooien, waarvan Henk op 19 jarige
leeftijd lid  werd. Toen hij trouwde met
Wilma, heeft zij deze taak van hem
overgenomen. Intussen is hij al weer
jaren lid van de seniorenclub KBO. Maar
Henk zette zich ook in voor de revues die
in Aarle-Rixtel zijn opgevoerd. De eerste
vond plaats in 1994 ter gelegenheid van
het 50 jarig bevrijdingsfeest. En in 2005
de Laarbeekrevue. Daarnaast heeft  ook
de Zwarte Fanfare van zijn zangkwali-
teiten gedurende zeven jaar gebruik
mogen maken. Ook voor de jeugdgroep
‘t  Zolderke heeft Henk zich ingezet. In
1968 werd deze jongerengroep zelfs
politiek actief. Ze deden met lijst 8 mee

aan de plaatselijke verkiezingen. Maar
het aantal stemmen was onvoldoende
om in de raad te komen. Samen met
Jan  Huibers en Wim Verhoeven  werd er
een nieuwe politieke groepering “De
Werkgroep” opgericht. Van 1977 tot 1982
heeft hij in de raad van Aarle-Rixtel
gezeten. Ook de Gele Kielen hebben van
zijn diensten gebruik gemaakt, in de
beginjaren in de Aar. Zo ook  de organi-
satie van  de avondzesdaagse met de
hometrainers. Folkloregroep Dikke Mik
kwam hem ’s avonds de Brabantse vlag
aanbieden, hij moest er zelfs “als hoog-
heid” overheen lopen. Ook werd de
Brabantse vendelgroet gebracht.
Gelukkig hielpen die dag de paracetamol
erg goed.” Ik heb er van genoten”,
vertelde Henk. Toch een hele belevenis
als je zo in het zonnetje wordt gezet.
Henk van harte proficiat met je onder-
scheiding namens alle Aarle-Rixtelnaren.
Bedankt voor je inzet voor de gemeen-
schap, we hopen dat er nog vele jaren
eraan toegevoegd mogen worden.
Reportad.

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 2x80-
90x200 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

KKKKKlokje



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
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Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.
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Acceptatie pubers
door volwassenen en maatschappij

Hangplekken:
een vluchtig fenomeen
Hoewel het verschijnsel ‘hangplekken’
niet nieuw, niet uniek en nog ouder is dan
de weg naar Rome kan zowel op basis
van waarneming als op basis van
literatuur worden vastgesteld dat de
locatie van een hangplek en het aantal
hangplekken in een bepaald gebied sterk
wisselend is. De plaatsen waar een
hangplek zich manifesteert zijn zeer
divers. Gewoon op de hoek van de straat,
bij een bankje, onder een overkapping, bij
een verhoging enz. Het is wel typisch
een ‘lokaal’ probleem. Het gaat in hoofd-
zaak om jongeren vanuit de eigen buurt
(of de naast gelegen buurt) die ergens
samenscholen of willen samenscholen.
Hoeveel alternatieven zijn beschikbaar?
Het is van belang om vast te stellen dat
heel veel ‘hangplekken’ er gewoon zijn
waarbij niemand er overlast van onder-
vindt. In deze situatie is er geen
noodzaak tot actie van de zijde van de
overheid.
In twee situaties wordt wel actie verwacht
van de overheid. Ten eerste kan zich de
situatie voordoen dat jongeren verzoeken
een voorziening in te richten, zodat het
comfort van de hangplek aantrekkelijker
wordt. De jeugd laat zich niet naar een
hangplek sturen. Wel is er een natuur-
lijke neiging om gebruik te maken van
bepaalde voorzieningen, als er in een
bepaalde wijk behoefte bestaat aan een
hangplek (bankjes in het park, overkap-
ping bij een bank of winkel, etc.)
In februari oordeelde een kantonrechter in
Utrecht dat het samenkomen van vijf of
meer jongeren nog geen samenscholing
is, en dat er daarvoor eerst een reële
dreiging moet zijn dat de openbare orde

verstoord zal raken.
Een succesvolle aanpak staat of valt met
een goede samenwerking tussen ouders
en alle lokale partners en met duur-
zaamheid van projecten.
De gemeente dient hierbij nadrukkelijk
het voortouw te nemen. Goede
samenwerking tussen lokale partijen en
duurzaamheid van projecten zijn de
sleutels tot succes.
Jongeren moeten zich steeds bewijzen
tegenover ouderen wij denken dat het
andersom ook nodig is.
Ad Hoon.
CENDRA jeugd en tienerwerk
Aarle-Rixtel

Nieuws van de Heemkundekring.
Expositie
Op 7 juni kan voor de laatste maal de
expositie “Schatten van Strijp” worden
bezocht.
De expositie geeft een uitgebreid
overzicht van de vele archeologische
vondsten die via metaaldetectoren boven
aarde zijn gehaald.
Momenteel worden voorbereidingen
getroffen voor de grote zomerexpositie,
die zal worden gewijd aan het thema
“Beroepen en ambachten”.

Heemkamer
Vanaf heden tot en met eind augustus is
de heemkamer op dinsdag gesloten.
Wel kan de heemkamer op afspraak
worden bezocht ( tel.382763).

Excursie
Op zondag 28 juni wordt de jaarlijkse
excursie gehouden. Dit keer wordt er een
bezoek gebracht aan de Stad Lieden.
Er zijn ook voor niet-leden nog enkele
plaatsen vrij.
Informatie: André Gevers tel. 381846
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Terugblik
op Koninginnedag 2009
Kerkplein. 
Om 09.30 uur waren de eerste kinderen
al op het kerkplein om hun ‘winkeltje’ in
te richten. Het kerkplein was om 10.00
uur vol met van allerlei kraampjes. Er
werden puzzels, fietsen, speelgoed en
plantjes verkocht. ook de koekjes en de
broodjes knakworst vonden gretig aftrek.
Er waren veel ouders en grootouders op
de been. Mede door het goede weer
waren er veel mensen op de been.
harmonie ‘de Goede Hoop’ speelde dat
het een lieve lust was en er waren diverse
kinderen die nieuwsgierig naar de getoon-
de instrumenten kwamen kijken.
Balletstudio DéDé showde 4 verschil-
lende dansen voor 4  leeftijdsgroepen.
Het publiek genoot er volop van.
Het terras stroomde lekker vol en er werd
hier en daar voorzichtig van de oranje-
bitter genipt. Tal van bezoekers lieten, al
dan niet verkleed, weer een koninklijke
foto maken. Het hoogtepunt van de
ochtend is de optocht met de versierde
fietsen achter de harmonie. Er waren zo’n
75 versierde fietsjes die meededen.
Er zijn diverse sponsors die deze
ochtend mogelijk maken; Rijwielhandel
Verbakel, Paul de Jong, Bahco, Bavaria,
fysiotherapeuten Rijf en Kemps en cafe
‘de Lantaarn’.
De optocht werd afgesloten met het
Wilhelmus en de prijsuitreiking voor de
mooiste fietsen.

Het was een zeer geslaagde ochtend die
anders afliep dan  we verwachtten. Het
vreselijke nieuws uit Apeldoorn kwam
hard aan.
Waarom is voor iedereen de grote vraag.
Je vraagt je als organisatie ook af wat te
doen. Iedereen heeft op dat moment ook
behoefte om zijn/haar afschuw te delen.
Wij wensen alle betrokkenen heel veel
sterkte met het verwerken van deze
afschuwelijke gebeurtenis. 
Organisatie ochtendprogramma
Koninginnedag 20009
Middagprogramma op Sportpark De
Hut.
Ondanks de gebeurtenissen die in
Apeldoorn plaatsgevonden hadden maar
waarvan de omvang van het leed dat was
aangericht pas later duidelijk werd
hebben we de activiteiten door laten gaan
hoewel dit drama als  een waas over de
koninginnedagviering hing.
Vanaf 13.00 uur liep het Sportpark
langzaam vol.
De kleintjes werden verwelkomd door
clown Pietje die met zijn fratsen menige
lach op de gezichten toverde.
De voetballers, onderverdeeld in een
prestatie- en een recreatiegroep speelden
in een uiterste sportieve en gezellige
sfeer hun toernooi. Onder toeziend oog
van bekwame scheidsrechters uit ASV-
kring onder leiding van Piet Pennings
werd het toernooi afgewerkt. Mede dank
zij het prachtige weer vonden veel
kinderen met hun ouders en grootouders
en veel andere belangstellenden de weg
naar Sportpark De Hut. Onder degenen
die hun op school ontvangen tekening
inleverden werd per leeftijd door onze
deskundige jury een winnaar bepaald. De
prijswinnaars hebben hun prijs reeds
ontvangen. Jammer dat niet alle kinderen
de op school afgegeven tekeningen
hebben gekregen.
De spelletjes in de kramen trokken veel
belangstelling. Voor de vrijwilligers was
het wel afzien met de koude wind recht
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De bibliotheek deze week!!
Aantal zoek&boek bestellingen in de
bibliotheek verdubbeld.
De populariteit van Zoek&Boek, de online
zoek en reserveerservice van de Neder-
landse Openbare Bibliotheken, is ook in
2008 weer toegenomen.
Zowel landelijk als provinciebreed is het
bezoek gestegen en het aantal bestel-
lingen verdubbeld.
Het afgelopen jaar is deze nieuwe dienst
van de bibliotheek namelijk verder ont-
wikkeld waardoor klanten nu 24 uur per
dag van huis uit gebruik kunnen maken
van deze bibliotheekdienst.
Sinds 2007 kunnen klanten van de biblio-
theek gebruik maken van de landelijke
Zoek&Boek dienst. Deze dienst maakt
het voor klanten van de bibliotheek
mogelijk om niet alleen gebruik te maken
van de collectie van de lokale bibliotheek.
Ook de collecties van alle andere
bibliotheken binnen de provincie en zelfs
die van WSF Bibliotheken (bibliotheken
met een wetenschappelijke steunfunctie),
worden met deze service bereikbaar. Als
een boek, CD, DVD of bladmuziek niet in
de collectie van een lokale bibliotheek
aanwezig is, kan een klant deze
materialen via Zoek&Boek toch aanvra-
gen. De materialen worden dan binnen
een week geleverd bij de lokale biblio-
theek waar ze vervolgens opgehaald
kunnen worden. Leden van Brabantse
bibliotheken kunnen zoek&boek gebrui-
ken via de locale bibliotheekcatalogi of via
de Brabantse zoekmachine
“Brabantwijzer” (www.brabantwijzer.nl).
Maandthema GGD mei
GGD Brabant-Zuidoost besteedt in
samenwerking met de lokale gezond-
heidswijzers in de maand mei aandacht
aan de ziekte van Lyme. Meer info:
www.ggdbzo.nl

op de kramen.
Fred draaide de hele middag en vooral de
kleinsten vermaakten zich bijzonder  in
Fred’s prachtige mallemolen.
Het spellencirquit, met hierin opgenomen
het strafschoppen schieten bracht in alle
4 de groepen weer volop strijd.
Het optreden van de danseressen van
Studio LOL leverde veel enthousiaste
reacties op van het aanwezige publiek.
Jammer dat Bert op het laatste moment
af moest zeggen zodat we voor het eerst
sinds jaren geen huifkartocht konden
aanbieden. Bert heeft al toegezegd
volgend jaar weer te komen. Bert, wij
hopen dat je weer gauw beter bent.
De vele kinderen met hun leuk ge-
schminkte koppies zorgden voor een
feestelijk sfeer op het Sportpark.
Rest ons iedereen te bedanken die zijn
steentje heeft bijgedragen. ASV’33 voor
het beschikbaar stellen van de accom-
modatie. De activiteitencommissie van
ASV’33 die ons bij het opzetten en
afbreken geholpen hebben. De Hart-
stichting, de schminksters, de vrijwilligers
die de spelen en spelletjes begeleid
hebben. Organisatie Koninginnedag
Sportpark de Hut.

OPBRENGST COLLECTE
NEDERLANDSE
HARTSTICHTING
Namens de Nederlandse Hartstichting
willen wij alle gulle gevers van Aarle-Rixtel
HARTELIJK BEDANKEN.
Met ons alle hebben we het geweldige
bedrag van 2586,00 euro opgehaald.
Door de fantastische inzet van al onze
collectanten is het ieder jaar weer
mogelijk om zo’n goede opbrengst te
halen.
Daarom willen wij nogmaals al deze
mensen van HARTE BEDANKEN voor
hun inzet tijdens deze collecte week.
Met hartelijke groeten
comité Aarle-Rixtel.



De Zorgboog... zorg van jong tot oudDe Zorgboog... zorg van jong tot oud

Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg 
tot verpleging en verzorging thuis of in een van onze Zorgboogcentra.

Vragen over zorg of meer informatie?
Bel de zorgcentrale  0900 - 899 8636 (  0,10 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl

Werken in de zorg iets voor jou? 
Kijk op www.zorgboog.nl voor een overzicht van alle vacatures.
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25 april Koningschieten
bij De Eendracht Aarle-Rixtel
9 jeugd schutters en 13 volwassen
schutters hebben gestreden om de titels
van koning en prins.
Zoals altijd is het een spannende
wedstrijd, elke schutter schiet van de 32
pijlen die moeten worden geschoten wel
een paar slechtere pijlen.  Als alle pijlen
geschoten zijn worden er een stuk of 4
namen genoemd die kansen maken op
de titel.  Na het tellen van de punten
wordt de uitslag bekend gemaakt en is er
een einde gekomen aan het gissen wie
de nieuwe koning wordt.
De uitslag bij de volwassenen:
1  Frank Schepers 283 (koning)
2  Walter Jansen 275 (prins)
3  Paul vd Graef 271
4  Machiel v Roij 268
5  Erwin Wijnhoven 268
6  Toon v Hoof 264
7  Geert v Ganzenwinkel 259
8  Martien vd Graef 243
9  Michiel Verbakel 238
10 Jean-Pierre v Veghel 225
11 Frans Soontiens 208
12 Justin v Dijk 208
13 Jan Coolen 188
De uitslag bij de jeugd:
1 Mark vd Bogaard 234 (koning)
2 Niek v Schayk 231 (prins)
3 Joost Jansen 167
4 Jeroen Schepers 130

5 Mees v Rooy 130
6 Jochem Verbakel 128
7 Jeroen v Leuken 111
8 Neeltje Verbeeten 76
9 Peerke Verbeeten 43
Zoals elk jaar had beschermheer Geert v
Ganzenwinkel weer voor prachtige
bloemen en onderscheidingen gezorgd.
Mark  vd Bogaard is bij de jeugd nu 3
keer achter elkaar koning geworden, hij
kreeg buiten de wisselbeker nog een
beker die hij mag houden omdat hij in
2007 – 2008 en 2009 koning is
geworden. Na het koning schieten
werden maar liefst 6 schutters gehuldigd
voor hun 12 ½  jarig lidmaatschap. De
jubilarissen zijn  Paul vd Graef – Bobby
vd Graef – Machiel v Roij - Michiel
Verbakel – Michiel Moors en Harrie
Moors. Daarna hebben we er tot in de
late uurtjes nog een gezellig feestje van
gemaakt.

Als je een van je fietsmaten,
op z’n kokosnoot ziet gaan,
verstomd het praten
en blijf je hoopvol bij de ziekenwagen
staan.
De politie laat orde op zaken stellen,
gaten worden door de Gemeente
(Helmond) gedicht,
maar de vraag blijft bij mij knellen,
is goede controle wettelijk niet verplicht
?
Allerlei obstakels zie je verschijnen,
paaltjes, drempels, ribbels en zo meer,
voorbodes van nieuwe ongelukjes,
de vraag is alleen,
wie is het slachtoffer volgende keer ?
RD

KKKKKlokje

Gevraagd:
Interieurverzorgster voor 1 ochtend of
middag in de week. Frans Vereijken,
Koudemaas 21, 5735 CW Aarle-Rixtel.
Tel: 06.53.56.62.02
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Op dinsdag 16 juni hebben we een halve
dag fietstocht gepland. We gaan dan op
excursie naar het bedrijf Unidek in
Gemert.
We vertrekken om 12.30 uur vanaf
Mariëngaarde. Om 13.30 uur worden we
bij Unidek  ontvangen. We krijgen daar
een rondleiding door de productiehallen.
Er worden films o.a. de Unidek Bedrijfs-
film, getoond.
Om 16.00 uur is de afsluiting en dan
fietsen we weer naar Aarle-Rixtel.
Voor de halve dag fietstocht kunt u zich,
vóór 1 juni,  opgeven, zie Seniorenwijzer,
bij Sjef Bouwmans.

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.
De H.Mis is om 14.30 uur .
U kunt uiteraard ook op eigen gelegen-
heid gaan,  bijvoorbeeld 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 cafe/zaal
“Het Vossenhol”.

Wat een collectant
zoal te horen krijgt!

Net als voorgaande jaren zijn onze
collectanten goed gemutst op pad ge-
gaan. Niet dat collecteren hun favorieten
bezigheid is. Zij vinden het een goede
zaak om huis aan huis te collecteren. De
meesten van hen verwerken en bezorgen
het Gemeenschapsblad. Vrijwilligers
(ters) in hart en nieren, die we niet
kunnen en willen missen. Het is dan ook
prettig te horen dat zij over het algemeen
aardig ontvangen worden. Een blijk dat
de collectanten zeer waarderen. Jammer
echter dat een enkeling daar anders over
denkt of handelt.
Een van de vervelendste was wel:
dat na het aanbellen, men de gordijntjes
opzij schoof en vervolgens de deur niet
opende. Ook niet na herhaalde malen
bellen. Bij latere pogingen trad hetzelfde
ritueel op. Enkele inwoners zeiden dat zij
het Gemeenschapsblad niet kende!
Andere gaven aan het Gemeenschaps-
blad niet te lezen en daarom ook geen
gift gaven. (Noot van de redactie:  Uit
ervaring weten wij dat men later na de
collecte bij een van de redactieleden
klaagt geen Gemeenschapsblad te
hebben ontvangen en deze toch wel
graag zou willen hebben!). Sommige van
U waren zo gul om een muntje van 10
euro cent in de collectebus te deponeren.
De meesten van U geven echter wel de
noodzakelijke 5 euro (of meer) aan onze
collecte. Het totaal opgehaalde bedrag
middels de collecte is tot nu toe: 5235
Euro. Was in 2008: 5378 Euro.
U ziet een daling van 143 Euro.
Vermoedelijke oorzaak: Schoolvakantie,
waardoor velen van U van een heerlijke
vakantie genoten. Zij die alsnog willen
doneren (ook verenigingen) kunnen dat
doen door het collectezakje af te geven
bij een van de redactieleden of te storten

op rekeningnr. Rabobank: 10.14.95.048
t.n.v. De Stichting Gemeenschapsblad.
Het doet de redactie goed dat lezers, die
niet thuis waren en of aangaven de
donatie te storten, dit ook daadwerkelijk
doen. Ook dank aan de verenigingen die
hun donatie overmaken.
Namens al onze collectanten en mede-
werkers zeggen wij U hartelijk dank.
Namens de redactie, B.M. Sibon
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Laarbeekse Driebanden-
kampioenschappen 2009.
Afgelopen twee weken vond voor de 6e

keer het Laarbeeks Kampioenschap
Driebanden plaats. In totaal streden 72
spelers, verdeeld over een A-klasse en B-
klasse, om de titel. De eerste week werd
gestreden op drie biljarts om in de
tweede week te kunnen beginnen aan de
kwartfinale, de halve finale en de finale.
Uiteindelijk konden we zaterdag 25 april
genieten van de strijd tussen vier heren in
de B-klasse om de hoogste notering. De
winnaar werd Antoon v.d. Broek. Op de
tweede plaats eindigde Cappie v.d.

Broek. De derde en vierde plaats werd
ingenomen door Bas v.d. Berg en Twan
Steegs. In de A-klasse eindigden op de
derde en vierde plaats Marijn v. Uden en
Lucien v. Veggel. In een zinderende
wedstrijd werd Frans v. Veggel afgetroefd
door Thieu de Leest. Thieu speelde met
verve en redde zich uit de meest penibele
situaties. Mister-speaker Albert van
Veggel dankte het organiserend comité
voor het welslagen van dit toernooi. Hij
wees er met nadruk op dat zo’n toernooi
niet te realiseren is zonder de inzet van
vele helpende handen en veel sponsoren.
Een speciaal woord van dank, onder-
streept met een kleine attentie ging uit
naar Wim Wevers, die zich verdienstelijk
maakte door het verzorgen van de
uitslagen op de computer, het tellen van
wedstrijden, het regelen van allerlei
benodigdheden en nog vele andere zaken.
Zonder hem was het behelpen geweest.
Wim zegde voor volgend jaar weer zijn
diensten toe. Eveneens dankte Albert de
beide heren van de organisatie: Lucien
van Veggel en Jozef van Leuken. Door
hun tomeloze inzet kunnen we terugzien
op een fantastisch evenement. Hierna

AMIGO’S 1
ONGESLAGEN DARTKAMPIOEN

Dartteam amigo’s 1, spelend bij café ‘t
Heuveltje in Aarle-Rixtel en uitkomend in

de wintercompetitie van peelland dart
bond, is bij hun eerste deelname onge-
slagen kampioen geworden in ‘n poule
van 13 teams.
Dit jonge team dat vorig seizoen nog in
de jeugdcompetitie speelden en is op-
geleid bij jeugddartvereniging Aarle-Rixtel
met als thuishome Cendra, heeft bij de
jeugd al laten zien, dat ze voor het
grotere dartwerk klaar waren.
In de bekercompetitie hebben ze respect
afgedongen om ‘n ere en eerste divisie
team te verslaan en zo bij de laatste 16
van de 376 teams te eindigen.
Dus namens de leiding van jeugddarts
Aarle-Rixtel aan Christel, Robert, Ron,
Jeroen Kay, Danny en Paul onze
gelukwensen.
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DORP AAN DE
RIVIERTOCHTEN
Op zondag 17 mei hopen wij veel fiets-
liefhebbers te mogen begroeten bij onze
geheel uitgepijlde Dorp aan de Rivier-
tochten. Wij bieden op die dag voor elk
wat wils, want er is keuze uit de
afstanden 40-60-100 en 150km. Voor de
twee kortste afstanden kan men
inschrijven en vertrekken tussen 07.30 en
11.00 uur en voor de grootste routes
tussen 07.30 en 09.30 uur. Degenen die
de 150 km. in groepsverband en onder
begeleiding van ADW-ers willen fietsen
kunnen om 07.35 uur starten als de
groep vertrekt die iets boven de 30 km.
per uur als snelheid aanhoudt en als men
met de 28 km. groep mee wil dient men
om 07.40 uur klaar te staan.
Zusterverenigingen die aan de routes

 3e Internationaal
beeldhouwsymposium
“Rencontres Sculptural”
21 mei 2009 – 1 juni 2009

Jan van de Pol en Cees Meijer zijn twee
beeldhouwers in steen, die letterlijk op
een “steenworp” van elkaar wonen. Zij
hebben 4 beeldhouwers met een inter-
nationale reputatie uitgenodigd om in hun
ateliers te komen werken.
Dit internationaal beeldhouwsymposium
wordt afgesloten met een expositie in de
ateliers van beide kunstenaars. Tijdens
de expositie zijn beelden te zien die
gemaakt zijn tijdens het symposium,
enkele meegebrachte werken en beelden
uit de ateliers van Jan van de Pol en
Cees Meijer.
Deelnemers: Hermann Gschaider
Oostenrijk. Jimin Lee  Zuid Korea.
Jocelyn Pratt Nieuw Zeeland. Snejana
Simeonova Bulgarije. Jan van de Pol
België/Nederland. Cees Meijer Nederland
Werk- en bezoekdagen: 21mei t/m 30
mei  12 uur – 17 uur
Expositie : zondag 31 mei en maandag 1
juni  12 uur – 17 uur
Atelier Cees Meijer : Bakelseweg 14,
5735 SC Aarle-Rixtel     Tel.: 0492-
665139. www.ceesmeijer.nl
Atelier Jan van de Pol : De Wolfsputten
4,  5709 PB Helmond  Tel.  0492- 383794
www.janvandepol.nl

werden de winnaars gefeliciteerd door
wethouder Briels, die de organisatie
complimenteerde met de keuze van een
wisselbeker: dan komen ze volgend jaar
zeker terug, volgens Briels. De
wethouder prees de inzet van de
biljarters met hun hooggekwalificeerd
spel en hoopte dat dit evenement nog
veel vervolg zou krijgen. Tot slot de loterij.
Op de volgende lotnummers viel prijs:
239, 610, 18, 441, 859, 956, 397, 774,
184, 858, 62, 685 en 766. Prijswinnaars
kunnen zich melden bij Lucien van
Veggel, Hemelrijk 15 te Lieshout. Als
laatste werd een prachtige keu verloot
onder de deelnemende biljarters, die ook
aanwezig waren. Het lot viel op de
gelukkig winnaar: Albert van Veggel. Een
prachtige beloning voor deze organisator
in hart en nieren, samen met Jozef van
Leuken oprichter van dit
driebandentoernooi. Biljarters, tot volgend
jaar!

liggen hebben de mogelijkheid om de rit
daar op te pikken en in Ravenstein of
Aarle-Rixtel in te schrijven.
Inschrijven en vertrekken kan men in
Aarle-Rixtel bij de Lantaarn tegenover de
kerk. Iedere deelnemer ontvangt een
versnapering.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Peter
Vermeulen tel. 383097 of te vinden op
www.aandewielen.nl.



De Klussenier Arie Verbakel • Lijsterstraat 24 • 5735 ET Aarle-Rixtel   

T: 0492-383901 • M: 06-57587790 • E: a.verbakel@klussenier.nl • www klussenier.nl 

Laat dan nu alvast insectenwering plaatsen!
Alles onder volledige garantie. Bel voor gratis inmeten en offerte.

Lentekriebels?
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Inmiddels hebben we in de afgelopen
weken weer de nodig activiteiten achter
de rug, die weer naar volle tevredenheid
zijn verlopen. Hoewel de ene activiteit
daarvan weet ik nog niet helemaal zeker
of deze wel helemaal naar volle te-
vredenheid is verlopen. Ik heb het dan
over het jaarlijkse jeugd-verkeersexamen.
In de afgelopen weken/maanden hebben
de kinderen uit de groepen 7 van onze
basisscholen de theoretische verkeers-
lessen gevolgd. Op 14 april heb ik de
fietsen gekeurd, waarna een paar dagen
later het schriftelijk examen werd afge-
nomen. De grote dag van het praktijk-
examen volgde voor de Driehoek op 21
april en voor De Heindert en Brukelum op
23 april. Voor het eerste konden de
Aarlese kinders niet in het eigen dorp
examen doen, maar moesten ze eerst
(helemaal) naar Beek en Donk. Insiders
vertelden mij echter wel dat nagenoeg
alle kinderen in de dagen voor het
examen toch al wel in Beek en Donk
geoefend hadden, dus helemaal vreemd
was het voor de meesten niet. Vlak vóór
aanvang van het praktisch examen zat er
bij nogal wat kinderen flink wat onrust in
het lijf. Na afloop was de spanning er af
en werd de boel weer wat rustiger. Of dit
te maken had met het feit dat het
examen er op zat, of dat het kwam
omdat ze moe en afgepeigerd waren van
het fietsen, dat weet ik niet, het kan
beide. Nou even terug naar de volle
tevredenheid van hierboven; de uitslag is
nog niet bekend dus of er sprake kan zijn
van die volle tevredenheid blijkt pas na de
meivakantie, op woensdag 13 mei komt
de uitslag. Maar, ........ ik zie de uitslag
met vertrouwen, neen, met heel veel
vertrouwen, tegemoet.
Een andere activiteit in de afgelopen
weken was natuurlijk op zondag 26 april

het weidegangfeest aan de klooster-
boerderij. Wederom fantastisch georgani-
seerd en druk bezocht. Allerhande leuke
activiteiten op het feestterrein, met
natuurlijk als hoogtepunt, het door boer
Geert in de wei laten van de rood- en
zwartbonte dames. Huppelend en darte-
lend als jonge blommen kozen ze het
groene gras. Een lust om te aanschou-
wen, het leek bijna een dansdemonstratie
in de topklasse. Kortom een fijne dag
met voortreffelijk weer en een perfecte
sfeer.
Dan nu nog wat zaken die in de afge-
lopen periode zijn opgevallen in Aarle-
Rixtel;
GASLEK;
Op dinsdag 21 april ontstond er kort voor
11.00 uur, nabij de kruising van de
Havenweg en de Albers Pistoriusstraat
een flink gaslek. Op die plaats waren
mensen bezig kabel te leggen voor het
glasvezelnet. Hierbij werd een gasleiding
geraakt en ontstond er een flinke
lekkage. Brandweer erbij voor het geval
dat ......en de politie zorgde voor
afsluiting van de wegen. Zo rond de klok
van 13.00 uur was de klus geklaard, het
gas had weer de ‘gedwongen loop in de
leiding’  en kreeg het verkeer weer zijn
vrije loop over de weg.
HENNEPKWEKERIJ;
Op woensdag 22 april hebben we aan de
Brabantlaan een hennepkwekerij aange-
troffen en ontmanteld. In de woning
werden 532 hennepplanten, met
bijbehorende kweekapparatuur in
beslaggenomen. De eigenaar werd
gehoord en tegen hem wordt proces-
verbaal opgemaakt. Tevens zal er een
ontnemingvordering worden opgesteld
wegens vermoedelijke eerdere oogst(en)
in die woning. Ook is er aangifte gedaan
van diefstal van stroom door Essent,
omdat de stroom illegaal werd afgetapt.
Ook van dit bedrijf wordt nog een
gepeperde rekening gepresenteerd.
Dankzij onder andere regelmatige
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warmtemetingen lopen er regelmatig
lieden tegen de (assimilatie)lamp in het
bewakingsgebied van de politie Gemert-
Laarbeek.
BOOTJE VERWIJDERD UIT
PASSANTENHAVEN;
Op dinsdag 28 april werd uit de
passantenhaven aan de Havenweg, in
het kader van bestuursdwang, in op-
dracht van de gemeente een kajuitjachtje
uit het water getakeld en overgebracht
naar de oude gemeentewerf. Het schuitje
lag al langere tijd illegaal in de haven en
de eigenaren, een vrouw uit Waalre en
haar vriend uit Maastricht, trokken zich
niets aan van de nodige uitgeschreven
bekeuringen. Uiteindelijk heeft de ge-
meente van haar bevoegdheid om te
handhaven gebruik gemaakt en werd het
jachtje verwijderd. De kosten worden
uiteraard verhaald op de eigenaars.
VERNIELINGEN OMGEVING
VALKENDIJK/BUIZERDSTRAAT;
Eerder schreef ik al over baldadige jeugd,
met name in de omgeving van de
Valkendijk. In de afgelopen periode was
in de nachtelijke uren wederom raak. Het
buurtsymbool, de valk op de hoek van de
Valkendijk en de Buizerdstraat was weer
doelwit, alsmede een aantal dagen later
de fietscrossbaan aan de Buizerdstraat.
Vanuit onze kant verscherpen we het
toezicht, vanuit omwonenden wil ik
nogmaals vragen om de politie te bellen
‘als ze bezig zijn’.
DIEFSTAL PERSONENAUTO;
Tenslotte werd op woensdag 29 april, in
de nachtelijke uren, aan de Brabantlaan,
vanaf de oprit bij een woning, een blauwe
Volkswagen Golf TDI, voorzien van het
kenteken 97-NK-HS weggenomen. We
hebben geen sporen gevonden die ons in
de richting van de dader(s) kunnen
brengen. Daarom zijn we nog wel op
zoek naar goede tips.
Tot zover mijn berichtgeving,
vriendelijke groet John Geerts, uw
buurtbrigadier.

Publiekswandelingen
Zondag 17 mei –
10.00-12.00 uur – Croy.
Zandpadenwandeling, beemdgronden en
hoge akkers. Vertrek ingang kasteel,
Croylaan in Aarle-Rixtel, met:
Piet Segeren, Ria Nooijen, Kees
Burghouts en Paul Sprengers.

KIKKERCONCERT
EN THEETUIN:

Wist U dat het I.V.N. Laarbeek een
prachtig natuurcentrum heeft “de Bimd”
genaamd,met daarnaast ook nog eens
een wandelbos met een een schitterende
tuin? In deze tuin ligt een grote
kikkerpoel.De groene kikker kwaakt hier
dat het een lieve lust is.
Een groepje “I.V.N.ners” zit hier af en toe
van te genieten. Zij zouden het fijn
vinden, om iedereen die wil, mee te laten
genieten. Daarom willen zij U uitnodigen
op zondagmiddag 17 mei vanaf 14.00
uur. De tuin zal voor deze gelegenheid
omgetoverd worden tot theetuin, hier
worden diverse soorten thee geschon-
ken, waaronder de beroemde kruidenthee
soorten van Piet Segeren van het
Landgoed Croy. Bovendien kunt U in het
gebouw zelf genieten van een werkelijk
prachtige natuurfoto expositie van een
van onze I.V.N. fotograven Marcel van de
Kerkhof. De foto’s zijn allemaal gemaakt
in en rond Laarbeek.
Ook proberen we nog een muzikale
ondersteuning te regelen. Misschien bent
U zelf muziekaal en wilt U van de gele-
genheid gebruik maken, iets van Uw
kunsten te laten horen! Bespreek dit wel
even met de Organisatie. Uiteraard gaan
we voor goed weer, maar mocht dit niet
zo zijn, dan gaan we gewoon gezellig
theeleuten in het “De Bimd”.
I.V.N. Laarbeek. Informatie: 0492381983.
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Chronochime, het nieuwste werkstuk
van de fa Petit en Fritsen
De gebroeders Fritsen te Aarle-Rixtel
hebben de laatste paar weken geen
rustig uur meer gehad. Zij werden
gevraagd om deel te nemen aan de
wereldtentoonstelling te New York. En
daar voelden zij wel voor, ook al omdat de
relaties met Amerika de laatste jaren zo
vruchtbaar zijn geweest, maar de grote
vraag was: hoe verschijn je als klokken-
maker op de wereldtentoonstelling? Met
een of meer luiklokken? Niet handzaam
en onspectaculair. met een carillon dan?
Zoiets zou dan ook bespeeld moeten
worden, maar wat zouden daar de overige
deelnemers van zeggen, men zou zich
immers in de besloten ruimte, waarin de
tentoonstelling plaats vindt, niet verstaan-
baar kunnen maken zolang het carillon
bespeeld werd. De Fritsens hebben er
iets op gevonden: naar woord en wezen
iets geheel nieuws, “de Chronochime”,
een klein klokkenspel met tijdaanwijzing
betekent dat letterlijk. De eerste Chro-
nochime, die wij gisteren in de gieterij te
Aarle-Rixtel zijn gaan bekijken, net voor
ze werd ingepakt om a.s. zaterdag per
“Westerdam” naar Amerika te worden
verscheept, omvat een klokkenspel met
14 klokken, een moederklok en zes
nevenklokken, die de tijden aangeven op
de verschillende lengtegraden en een
figuren kunstspel, dat bij het spelen der
klokken in werking treedt. Alle mensen
van Petit en Fritsen mogen trots zijn op
dit kunstig werkstuk, dat in zo korte tijd
werd bedacht, ontworpen en uitgevoerd,
allemaal door eigen mensen. Naar zijn
constructie is het helemaal aangepast
aan de plaats waar het voor het eerst
moet worden gebruikt: “Het Coliseum”te
New York. De 14 klokken , samen 500
kilo wegend, zijn in een vijf of zes meter

hoog ijzeren staketsel opgehangen. Vlak
daaronder zijn de zeven wijzerplaten
aangebracht; zes kleinere gegroepeerd
rond ene grote, die de tijd van New York
zal aanwijzen; de andere geven de
variërende tijden van San Francisco,
Londen, Moskou, Johannesburg, Sjanhai
en Sidney. Onder de wijzerplaten heeft
men het podium voor de figuren die het
kunstspel opvoeren, zo vaak het
klokkenspel zich automatisch in werking
stelt en dat is ieder kwartier het geval,
aangebracht.  De figuren verzinnebeelden
diverse nationaliteiten: Italianen, Tirolers,
Hongaren, Nederlanders etc. De Chrono-
chime is voorzien van een kleine
speeltafel door middel waarvan men 14
klokken ook met de hand bespelen kan.
De wijsjes die uit het speelwerk opklin-
ken zijn van internationale populaire aard.
Het is een aardige vondst die Petit en
Fritsen hier hebben uitgevoerd en het lijdt
geen twijfel of de Chronochime zal in
Amerika aanslaan, want zij is bij uitstek
aantrekkelijk voor mensen die laten we
zeggen op Amerikaanse wijze aandacht
op hun zaak willen vestigen. .
Als de Chronochime te New York is
geweest gaat zij naar Canada en ver-
volgens naar Brazilië: om de naam der
Aarlese klokkengieterij nog meer ingang
te doen vinden op het westelijk halfrond.
Die naam heeft daar, zoals men weet, al
een goede klank. Dat bewijzen een paar
cijfers duidelijk genoeg: van de 50
carillons die Petit en Fritsen na de oorlog
vervaardigden gingen er 35 naar de
Verenigde Staten. Er werden in die tijd
meer dan 3000 klokken gemaakt voor
alle streken der aarde.
En om te besluiten met het laatste
nieuws: Petit en Fritsen heeft de
opdracht tot het vervaardigen van een
carillon van 49 klokken, op te hangen in
een toren van 35 meter hoogte op de
wereldtentoonstelling te Brussel, die
volgend jaar wordt gehouden.
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