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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
*

personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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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 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
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 do van 8.30 - 16.30 u. 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
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 088-7891600
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. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 9 april t/m vrijdag 15 april
Zaterdag 9 april
18.30 uur Kerk – Samenzang-kindernevendienst.
Harrie en Lies Sloots – Migchels
(par.)
Toos van de Graef – van der Aa
(Petra van der Aa)
Anny v. d. Bogaard – v. d. Heijden
(verj.)
Jo Houben
(4e j.get.)
Maria Aarts-v.d. Linden
(K.B.O.)
Cor van Teeffelen en Rietje van den Heuvel – van Schijndel
Zondag 10 april - 5e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharstieviering - Samenzang
Kees Verschure
(par./verj.)
Jan van Roij
(sterfdag)
Jan Hendrix
(trouwdag)
Christ van Bommel
(buurt)
12.00 uur Kapel – Doopzondag
Cavan en Alejandro van Lierop, Nachtegaalstraat 30.
Woensdag 13 april
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 15 april
13.00 uur Kapel - Huwelijksviering
Marino van de Ven en Antonet van Schijndel, Biermanstraat 15.

Week van zaterdag 16 april t/m vrijdag 22 april
Zaterdag 16 april - GOEDE WEEK – Palm – of Passiezondag
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – PALMPASEN
Gezinsviering met Palmwijding.
De kinderen komen met hun Palmpasenstokken naar de kerk.
(zie elders in dit gemeenschapsblad)
Henk Nooijen
(par./1e sterfdag)
Ben Loomans
Jan Pennings en Tineke
Zondag 17 april - PALMZONDAG
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dames- en Herenkoor
Riek Sneijers en ouders
(m.g.)
Wim Thijssen en Willard
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Wim van Dijk
(KBO)
Jean-Francois Smulders
Overleden ouders Jeurgens – van Oekel
(verj. moeder)
Johan Donkers
(par.)
Jacqueline Sterken – van Bracht
(par./verj.)
Tot welzijn van de parochie
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Dinsdag 19 april
19.00 uur Kapel – BOETEVIERING - Dameskoor
Woensdag 20 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 21 april – WITTE DONDERDAG
19.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Vrijdag 22 april – GOEDE VRIJDAG
15.00 uur Kerk – Kruisweg
Plechtige Kruisweg m.m.v. het Dameskoor
19.30 uur Kerk – Kruisverering
Plechtige viering van het lijden en sterven van
Onze Lieve Heer Jezus Christus m.m.v. Dames- en Herenkoor
VIERINGEN MET PASEN
Zaterdag 23 april - Paaszaterdag / Stille zaterdag
20.00 uur Kerk - Paaswake m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Zondag 24 april - PASEN Verrijzenis van de Heer
08.30 uur Kerk - Gezinsviering
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor De Klokkengieters
Maandag 25 april - Tweede Paasdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - samenzang
Overleden
Nel Verhoeven, Nachtegaalstraat 5, 77 jaar
Maria van Dijk – van de Kerkhoff, Kouwenberg 33, 75 jaar.
Spreekuren Pastorie
Wilt U een persoonlijk gesprek met pastor Engels, dan kunt u daarvoor bellen naar tel.
nummer 462497. Op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is
er een medewerkster aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met
vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals
uitvaart of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Doopviering
De data voor de eerstvolgende doopvieringen zijn nog niet bekend.
Deze zullen tijdig worden gepubliceerd.
WITTE DONDERDAG op 21 april a.s.
PAASGAVEN: Graag uw gaven voor de fruitmandjes naar de kerk brengen!!
Tussen 10.00 en 13.00 uur is er gelegenheid voor het brengen van fruit, blikjes,
eieren, koekjes enz. naar de kerk. Van deze gaven worden zgn. fruitschalen gemaakt,
bestemd voor de zieke en eenzame parochianen. Om u daaraan te herinneren, zullen
de klokken op Witte Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur worden geluid.
We waarderen het bijzonder wanneer u even de naam wilt doorgeven van iemand
waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking komt om een fruitmandje van de
medeparochianen te ontvangen. I.v.m. de wet op de privacy worden de namen
van mensen die in een verpleegtehuis zitten niet meer doorgegeven. Wij
vragen U nadrukkelijk of u die namen zelf door wil geven. Alleen de mensen
waarvan de namen doorgegeven zijn, ontvangen dan een paasgave van de parochie.
Tel. Wilma v. Brug: 382587.
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PAASMANDJES
In de namiddag van Witte Donderdag 21 april zullen de kinderen hun eigengemaakte
paasmandjes gaan brengen naar hun medeparochianen die 77 jaar of ouder zijn. Het
is een goede zaak dat de jeugd weer eens denkt aan de oudere mensen en voor deze
77 plussers is het fijn dat er aan hen gedacht wordt. We hopen dan ook dat de
kinderen vriendelijk ontvangen worden en dat men er even de tijd voor neemt!!
GOEDE WEEK VASTENZAKJES In de Goede Week worden de Vastenzakjes bij u
thuis opgehaald. U doet toch ook mee? De parochianen die de zakjes bij u thuis
komen ophalen, hebben een legitimatiebewijs en een zak van de parochie bij zich.
Bent u niet thuis, of bent u vergeten om het zakje te vullen en klaar te leggen, geen
nood! Op beide paasdagen staat de bus achterin de kerk voor na- en laatkomers. U
kunt uw zakje ook op de pastorie afgeven.
BOETEVIERING/BIECHTGESPREK
Op dinsdag 19 april is er om 19.00 uur als voorbereiding op het feest van Pasen
een boeteviering m.m.v. het dameskoor in de Mariakapel aan de Bosscheweg.
Als u zich op een persoonlijke manier voor wilt bereiden op het feest van Pasen,
kunt u met de pastor een afspraak maken voor een biechtgesprek, om daarna
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Tel. 462497.

Vastenactie 2011
In dit gemeenschapsblad treft u een zakje aan voor de vastenactie. Zoals in het
voorgaande gemeenschapsblad is vermeld is de opbrengst van de vasten-actie dit jaar
voor de het materiaal om het dak te herstellen van een Katholieke school in een dorpje
bij Duayaw Nkwanta in Ghana. De reparatie zal door de bewoners zelf worden
uitgevoerd.
Om dit project nader toe te lichten en vooral ook te laten horen en zien wat er de
laatste jaren met behulp van uw bijdrage aan de vastenactie is gerealiseerd zal Ton
Schepens , die de afgelopen 7 weken in Ghana is geweest, dit graag met woord en
beeld aan u laten zien. Op woensdag 6 april om 20.00 uur zal hij hierover vertellen in
het Kouwenbergs kerkje. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.
MOV groep Aarle-Rixtel

Dankbetuiging
Wij willen iedereen die met ons heeft meegeleefd tijdens haar ziekte
en overlijden van

Maria Aarts - van der Linden
heel hartelijk dankzeggen. Het was voor ons een grote steun in deze droeve
dagen. Ook dank aan pastoor Engels, dokter Engels, de Zorgboog, het Hospice
Aarle-Rixtel met haar vrijwilligers. Hartelijk dank.
Familie Bert Aarts
Kinderen en kleinkinderen.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van pastor M. Deli
Terug thuis!
Het geeft me een fijn gevoel weer ‘thuis’
te mogen zijn bij ons in Aarle. Want u
kunt wel begrijpen dat ik echt niet ‘voor
de lol’ zo vele weken afwezig moest zijn!!
Eindelijk heb ik mijn hangmat op kunnen
rollen en slaap nu in een écht bed……
Vormselviering
Graag zou ik via deze weg al onze
vormelingen van harte willen feliciteren.
En natuurlijk ook dank brengen aan allen
die hieraan hebben meegewerkt. Het
werd een prachtige viering, met een
waardige Vormheer in ons midden en het
welklinkende koor “ De Halmen”.
Vastentijd
Aandacht, rust en stilte: ze horen bij de
veertigdagentijd, waar we nu middenin
zitten. Een tijd van verstilling en
bezinning, een tijd om ons te bevrijden
van overtollige ballast en om stil te staan
bij wat er werkelijk toe doet. Hebben wij
voor onszelf al uitgemaakt wat onze
inbreng en onze inzet tijdens deze weken
kan zijn? Natuurlijk lijkt er in de loop van
de jaren veel ‘afgeschaft’ en ‘veranderd’.
Maar ik vind het een beetje jammer dat er
zo weinig andere positieve dingen voor in
de plaats gekomen zijn. Vanzelfsprekend
ben ik blij en fier met onze Vastenactie
voor Ghana; natuurlijk zal er ook in stilte
veel gegeven worden en gedaan. Maar
dat neemt niet weg dat we ondanks al
het goede, moeten proberen in deze tijd
veel te betekenen voor elkaar.
Want ook hier bij ons in Aarle-Rixtel is er
beslist nog veel verborgen leed. (Ik denk
aan diegenen die de laatste maanden van
ons zijn heengegaan en ook aan de vele
zieken die het moeilijk hebben).
Wij allen zien uit naar het ‘Licht’ van
Pasen. En ik hoop dat we o.a. door het
vieren van de Liturgie in onze kerk weer
dichter tot God en tot elkaar kunnen
komen. Dat we, met Jezus, ook een
licht mogen zijn voor elkaar en voor de

Pagina 11
wereld om ons heen.
Tot binnenkort,
Pastor Michael Deli

Scootmobielclub in oprichting
Twee scootmobielbezitters hebben de
Stichting Scootmobielpark Laarbeek
gevraagd medewerking te verlenen tot het
oprichten van een scootmobielclub. De
bedoeling is dat een aantal scootmobielers samen erop uittrekt om tochtjes te maken, onderweg een terassje te
pikken voor een kop koffie of een ijsje.
Bijzonder geschikt voor personen die niet
graag alleen op pad gaan.
U kunt zich aanmelden bij:
Cor van den Berk tel, 383669
e-mail vdberk.c@onsbrabantnet.nl

Stichting
Scootmobielpark Laarbeek.
Nu de temperatuur weer begint op te
lopen beginnen weer de lessen op onze
oefenbaan. Onze vier instructeurs staan
weer klaar om de cursissten op een
plezierige wijze vaardigheid
bij te
brengen in het rijden met hun
scootmobiel. Waardoor met meer plezier
en veiligheid aan het drukke verkeer kan
worden deelgenomen.
Voor het volgen van de lessen kunt u zich
aanmelden
Bij Jose Zwanenberg tel. 0492 -382947

K lokje
Praktijk voor huidverzorging en
pedicure voor de diabetische, reumatische voet ook behandelingen aan huis.
ACTIE!!! 10% korting op de
permanente make-up in april.
Voor de wenkbrauwen en eyeliner. “La
Belle Vie”. Tel: 0492-383024
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Gezinsviering Palmpasen zaterdag 16 april om 18.30 u
De kinderen verzamelen zich voor aanvang van de viering op het kerkplein, waar ze een
broodhaantje krijgen voor bovenop de palmpasenstok. Ze gaan gezamenlijk de kerk in
bij de opening van de viering.

Hoe maak je een Palmpasenstok?
De palmpasenstok bestaat uit twee stokken of takken in de vorm van een kruis. Het
kruis kun je omwikkelen met stroken crêpepapier.
Versier het kruis met buxustakjes, bloemen en paaseitjes.
Je kunt ook aan een touwtje nootjes rijgen en die al slinger gebruiken.
Sla een spijker bovenop het kruis, zodat er bij de kerk een broodhaantje opgezet kan
worden.
Als je op Palmpasen met je palmpasenstok in je handen staat, dan heb je eigenlijk
de Goede week in handen:
·
Het Palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag).
·
Het brood van het haantje doet ons eraan denken dat Jezus het brood heeft
gebroken en verdeeld bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag).
·
De Haan herinnert aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer gezegd had
dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag).
·
De eieren zijn een teken van nieuw leven (Pasen).

Aanmelden voor gezinsviering Palmpasen
We zouden het fijn vinden als de kinderen die naar de gezinsviering met palmpasen
komen zich vóór 9 april aanmelden. Dit kan met het strookje hieronder dat je kunt
inleveren in de brievenbus van de pastorie. Een mailtje sturen naar
Annemiek@schok.net kan ook. Wij zorgen dan voor een broodhaantje voor op de
palmpasenstok.
Werkgroep Gezinsvieringen
——————————————————————————————————————
Wij komen naar de gezinsviering met palmpasen met
(aantal vermelden)

…………………….kinderen

Dit strookje graag inleveren vóór 9 april in de brievenbus van de pastorie i.v.m.
met de bestelling van de broodhaantjes.
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PASSIE-/LENTECONCERT
DOOR GEMENGD KOOR DE
KLOKKENGIETERS
AARLE-RIXTEL
Maandag 21 maart was officieel de eerste
dag van de lente. De periode van een
nieuw leefjaar is weer begonnen. Het
ontluikende groen, de lenteklokjes en de
kwinkelerende vogels die een partner
zoeken, kenmerken de tijd van begin van
nieuw leven. Het lijkt een tegenstelling
dat nagenoeg gelijktijdig met het verklinken van het carnavalsgejoel en het
begin van de lente, de tijd begint waarin
het lijden wordt herdacht. Lijden als de
vorm van spanning en droefenis en lente
als verwachtingsvolle tijd van inspanning
en opbloei. Al met al het is een periode
die vertelt over een goede toekomst.
Dit totale gebeuren heeft vele componisten geïnspireerd tot het schrijven van de
prachtigste muziek waarvan koorwerken
een belangrijk onderdeel uitmaken.
Uit deze schatkamer heeft Gemengd
Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel
geput om een concert te programmeren
dat op zondagmiddag 10 april om 15.00
uur wordt gegeven in de kapel van het
Missieklooster van de Zusters van het
Kostbaar Bloed te Aarle-Rixtel en op de
daaropvolgende maandag 11 april om
19.30 uur in de kapel van Huize
Mariëngaarde aan de Bosscheweg te
Aarle-Rixtel.
Het programma vermeldt in totaal 19
presentaties. In het eerste deel van het
concert kunt u luisteren naar passiemuziek. De sopraan Margot Pagels zal
het werk O vos omnes van César Franck
uitvoeren en organist Arjan Mooij brengt
de orgelsolo Fantasia (uit de Fantasia &
Fuga in C moll) van Johann S. Bach ten
gehore. In deel twee van het programma
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zingen De Klokkengieters lentegezangen.
Gemengd Koor De Klokkengieters AarleRixtel zal tijdens deze twee optredens
voor de eerste keer het eerste deel van
het Stabat Mater van Joseph Rheinberger
uitvoeren. Daarnaast kunt u genieten van
composities van o.a. Stainer, Gasparini,
Elgar, Purcell, Bach en Andriessen.
U bent van harte uitgenodigd op zondag 10
april en/of maandag 11 april .

Roefeldag 2011
Hoi allemaal,
Dit jaar gaan we voor de 15e keer roefelen
in Laarbeek, en wel op 11-25 juni. Ivm het
pinksterweekend heeft het roefelcomité
Aarle-Rixtel gekozen voor zaterdag 25
juni. We hopen dat veel bedrijven hun
deuren weer open zullen zetten om
gezellig te roefelen.
De Roefelplaatsen zullen begin april
een inschrijfformulier ontvangen. Dit
inschrijfformulier wordt in de periode van
11 t/m 23 april weer opgehaald, of er
wordt telefonisch contact met jullie opgenomen, zodat wij zoveel mogelijk aan
jullie wensen kunnen voldoen.
Zijn er nog mensen, bedrijven of verenigingen die het leuk vinden om mee te
doen maar niet aangeschreven zijn,
neem dan contact met ons op. We
kunnen altijd nieuwe roefelplekken
gebruiken. We zien jullie allemaal graag
op 25 juni 2011.
Groetjes,
Roefelcomité Aarle-Rixtel.
Marleen v.d.Heyden
De Tempelier 7 383423
Anja Martens
Kannelustweg 20a 382694
Karin Nijssen
Kannelustweg 24 06-15085911
Fabiana Bekx
Dijkmanstraat 3 381338
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groteren is er de scooter om er je rondjes
te rijden. Dit gezellige weekend is voor
iedereen GRATIS toegankelijk. En wel
vanaf zaterdag en zondag vanaf 10 uur
Wij zeggen graag tot ziens op 9 en10
April
H-D C Liberator Aarle- Rixtel

‘Martien Coppens, van
dorpsjongen tot stadsmens’
Nieuws van H-D C Liberator
Aarle-Rixtel
Nieuwe nieuwe lokatie jaarlijks
motorweekend
Velen kennen ons jaarlijks gehouden
motorweekend wat gehouden werd in en
rondom De Dreef aan de Bosscheweg.
Dit jaar zal ons motorweekend op 9 en10
april gehouden worden op een nieuwe
lokatie. Wij als H-D C hebben gekozen
voor in en rondom de loods van kwekerij
Verschure aan de Lieshoutseweg 74a.
Als vanouds kan men genieten van
nieuwe en oude motoren snuffelen in
talloze nieuwe en gebruikte onderdelen,
kleding, accessoires, tattoo en piercingstands. Ook klinkt er live muziek op
beide dagen door verschillende bands.
Als uitschieter de band THIRD HALF die
op zaterdagavond in de tent een dijk van
een show zal weggeven van rockshow tot
rock ‘n Roll show. Deze zaterdagavond is
voor iedereen toegankelijk, Wij zeggen
maar hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Voor de allerkleinsten zal er een luchtkussen aanwezig zijn en voor de iets

Op maandag 11 april om 20.00 uur wordt
in zaal van Bracht in Aarle-Rixtel een
lezing gegeven door Joep Coppens over
zijn vader, de beroemde fotograaf Martien
Coppens.
Deze lezing heeft dezelfde titel als het
boek dat Joep Coppens en zijn vrouw Els
hebben samengesteld over de eerste
veertig levensjaren van vader Martien.
Martien Coppens vertrok al jong uit
Lieshout, eerst naar München, later naar
Eindhoven en is daar altijd blijven wonen
en werken. Maar zijn hele leven lang
sprak hij over zijn ‘thuis’ en dan bedoelde
hij Lieshout, zijn ouders, de herbergboerderij, de Lieshoutse mensen, het
landschap waarin Lieshout gelegen is. Hij
werd een stadsmens als het om zijn
werk ging, in zijn hart bleef hij Lieshoutenaar.
Via deze lezing wordt o.a. verteld hoe de
dorpsjongen Martien opgroeide in het
beschermd milieu van zijn ouders en
familie en een man van de stad werd, een
bekend fotograaf, een harde werker, maar
ook een mens met een warm hart voor de
plek waar hij geboren was.
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De Meikever
Enigszins verbaasd over de kaalslag aan
de Molenstraat ben ik als echte natuurliefhebber natuurlijk meteen een diepgravend onderzoek gaan instellen. Dat
kostte weinig moeite want het was geen
geheime operatie en iedereen wist ervan.
Och , hier komen huizen en dan moeten
die bomen toch weg. Nou, dat mocht
vroeger misschien zo zijn, maar zo vanzelfsprekend is dat vandaag de dag niet
meer en terecht. Wat in tientallen en
soms honderd of meer jaren is gegroeid,
dat moet de mens niet zomaar vernietigen. Want een omgezaagde boom is
alleen nog goed voor planken, lucifers of
kachelhout. En bij hoge uitzondering
maken ze er nog mooie klompen van of
gaat er een houtsnijder mee aan de slag.
Die zijn echter dungezaaid in ons landje.
Nee, ter geruststelling,er was gezaagd in
overeenstemming met de geldende regels
en volgens afgegeven vergunning en met
instemming van alle partijen. Toch raar
zo’n afgezaagde stammen op twee meter
hoogte. Een beukenhaag met geschiedenis. Hoeveel verliefde stelletjes vertoefden
hier in vroeger dagen en kerfden hun
namen in de stam. Hoeveel ouderen genoten vanuit de Witte Poort van het
prachtige bladerdak in voorjaars- en
herfstkleuren. Hoeveel dominante reuen
hieven hier hun achterpoot om hun
geurspoor achter te laten. De beukenhaag, zo beeldbepalend voor de gronden
Smulders, ze blijven behouden als groene
afscheiding en geluidsscherm v oor de
nieuwe wijk Klavier en de racebaan
Molenstraat. Maar des te langer ik keek,
des te vreemder werden de afgezaagde
restanten. Ik ben mogelijk bezwijmeld
geweest door de vroege voorjaarszon, aan
de drank kan het nooit gelegen hebben
want het was nog des voormiddags. Ik
meende even een grote hand te zien, een
soort hand van de schepper, of was het
de hand van de oude eigenaren. Tot hier
en niet verder. Ik zag zelfs een groene
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poort, een soort tegenhanger van de
witte die er vroeger vlakbij stond en
hedentendage nog bewaard is gebleven
aan de Opstal. Ik zag er meerdere
gedrochten maar dat zal wel echt inbeelding zijn geweest. Ge moet zelf
maar eens kijken als ge in de buurt bent.
Vorige week mocht ik daar in een select
gezelschap vertoeven om kennis te
nemen van een stukje geschiedenis van
Aarle, de opgravingen tussen de Kerkstraat en het kerkhof. Het resultaat was
niet echt opwindend, een paar potscherven, wat oude palen en waterputten .
Geen gouden helmen, sieraden of
Romeinse munten. Geen spectaculaire
vondsten zoals een kist met zilverstukken of kroonjuwelen. Alleen de contouren
van een paar oude boerderijen en een
bouwwerk waarin rond 1820 onze
klokkengieterij gevestigd was. En toen
sloeg mijn fantasie op hol. Hoeveel
klokken daar wel niet gegoten waren en
waar die naar toe zijn getransporteerd en
of die nog ergens bengelen. Dat zou ik
wel eens willen weten. ik heb er geen
flauw benul van of dat in de archieven is
ontdekt. Ik weet wel dat in de tweede
wereldoorlog duizenden klokken zijn
geroofd en omgesmolten tot wapentuig.
Daar zullen ook wel Aarlese tussen gezeten hebben. Ik ga toch eens informeren bij iemand die dat weet.De klokken
van Ale, dat heeft iets en dat intrigeert
mij. Op mijn dwaaltochten door het buitengebied viel mijn oog op het hagelkruis.
Niet dat er iets mis mee was, in
tegendeel zelfs. De locatie verkeerde in
een hoge mate van verzorgdheid en
blonk als het ware uit door schoonheid,
al was het maar door de kleur van
slechts… een viooltje. Niettemin, keurig
gepoetst en aangeharkt, een lust voor
het oog en een rustpunt v oor de
vermoeide buitendorpse fietser die ons
monument komt bezoeken. Voorwaar,
een dik compliment van…..
De meikever.
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MUZIKALE SPEELT IN KAPEL
ELKERLIEK ZIEKENHUIS
Er werd weer aan Muziekvereniging
Muzikale uit Aarle-Rixtel gevraagd om de
eucharistieviering in de kapel van het
Elkerliek ziekenhuis muzikaal op te
luisteren op 10 april. Natuurlijk wil het
orkest in principe graag gevolg geven
aan dit verzoek en het zal dan een aantal
mooie gedragen muzieknummers spelen
onder leiding van dirigent Gert van Kraay.
De mis begint om 10.00 uur en duurt
ongeveer een uur. Iedereen is van harte
welkom om te komen luisteren en om na
afloop gezamenlijk een kopje koffie of
thee te drinken en even na te praten.
Hopelijk komen veel muzikale vrienden
deze mis bijwonen.
Voor meer informatie: www.muzikale.nl

Harmonie De Goede Hoop
Samenspeelconcert
door jonge muzikanten
Op zondag 10 april 2011 gaan drie
jeugdige orkesten voor u een Samenspeelconcert verzorgen in multifunctioneel centrum De Dreef. Er zal worden
opgetreden door het leerlingenorkest van
fanfare De Vooruitgang uit Stiphout, het
opleidingsorkest van harmonie St.
Caecilia uit Lieshout en het opleidingsorkest van harmonie De Goede Hoop uit
Aarle-Rixtel.
Het orkest uit Stiphout wordt gedirigeerd
door Ruud van de Laar en beide andere
orkesten staan onder leiding van Paul van
de Veerdonk. Er wordt u een vlot en fris
programma aangeboden waarbij ook
enkele stukken door alle muzikanten
tezamen worden uitgevoerd. U wordt van
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harte uitgenodigd om te komen luisteren
naar al dit muzikale en jeugdige talent.
Het concert begint om 15.00 uur en de
toegang is gratis. De Dreef is gelegen
aan De Duivenakker 76.

Marlon Kicken en
Wim Daniëls bij
Wim Beeren
Jazz Society op 13 april
Op woensdag 13 april staat de avond
van Wim Beeren Jazz Society in het
teken van Jazz en Poëzie.
Het podium bij Van Bracht in Aarle-Rixtel
wordt grotendeels bemant door Aarlese
artiesten.
Standup comedien Marlon Kicken en
schrijver Wim Daniëls zullen teksten,
gedichten, anekdotes en wat dies meer
zij voordragen, die worden afgewisseld en
ondersteund door muziek van de jazzmuzikanten Geri van Gerwen, Carel
Martin, Toon Kessels, Jos Beeren en
Arno van de Kerkhof.
Zoals bij jazz te doen gebruikelijk is
improvisatie het belangrijke item van
deze avond.
De kans is niet denkbeeldig dat entertainer Andy Marcelissen ook nog
aanschuift bij dit illustere gezelschap.
Laat u verrassen op deze bijzondere
avond, die een aanvang kent van 20.30
uur en gratis toegankelijk is.
Aansluitend vindt weer de jamsession
plaats.
Wim Beeren Jazz Society:
een bruisend en inspirerend jazzpodium,
waarbij je in een ongedwongen en
gezellige sfeer oude bekenden en nieuwe
vrienden ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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Regelmatig trekken jongeren uit AarleRixtel voor hun studie, werk of bijvoorbeeld als “backpacker”de wijde wereld in
en verblijven voor langere tijd in andere
werelddelen. Zo bijzonder is dat nu ook
weer niet, toch pikken we er vandaag een
verhaal uit over een opvallende studie in
Amerika. Ik zit aan tafel met Johan
Schers(pas 40 geworden), wonende aan
het Rode Schutplein 1. Hij vertrekt op 16
april a.s. voor bijna anderhalf jaar naar El
Paso, in de Amerikaanse staat Texas om
daar een studie te gaan volgen aan de
USASMA op Ford Bliss. Een hele
Amerikaanse mond vol maar USASMA
staat voor United States Sergeant Major
Academy en is de hoogste onderofficiersopleiding van het Amerikaanse leger in de
Verenigde Staten en staat gelijk met een
bachelor-opleiding. Johan gaat als enige
Nederlandse onderofficier deel uit maken
van een contingent van 600 studenten uit
38 landen. Voor de beeldvorming, slechts
de beste 1% van de Amerikaanse onderofficieren mag naar deze opleiding. Je
mag het dus wel een voorrecht noemen.
Johan is al sinds 1990 beroepsmilitair en
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maakt sinds 2007 als batterijopperwachtmeester deel uit van de staf van de 11e
Luchtverdedigingbatterij
“Kaimana”,
gelegerd op vliegbasis de Peel. Daarvoor
was hij gelegerd bij de luchtdoelartillerie
in Ede, hij maakte enkele jaren deel uit
van de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen. In die periode haalde hij zijn “rode
baret” en werd hij meermalen uitgezonden voor vredesoperaties, onder meer
een half jaar naar Bosnië. Hij was een
paar jaar als instructeur verbonden aan
de KMS in Weert. Op vliegbasis de Peel
is hij eindverantwoordelijke voor het
opleidingsniveau en de begeleiding en
coaching van alle leidinggevenden van
zijn eenheid. De vliegbasis zal in 2012
trouwens worden omgedoopt tot een
kazerne en zal de naam Generaal Best
Kazerne krijgen. Op deze locatie zal dan
de gehele grondgebonden luchtverdediging van het Nederlandse leger geconcentreerd zijn. Leuk voor mij, zegt Johan,
is dat in Ford Bliss diverse onderdelen
van de luchtverdediging van het
Amerikaanse leger gevestigd zijn en dat
is voor mij natuurlijk interessant. De
opleiding gaat echter over heel andere
zaken en is meer gericht op leiderschap,
coaching en planning. Officieel gaat de
opleiding dan ook over het Military
decision making process van full spectrum operations. Je leert dus om zowel bij
vredesoperaties, als in oorlogssituaties
te plannen en te opereren. Na de opleiding, in de zomer volgend jaar, zal ik
waarschijnlijk ervaren onderofficieren verder gaan opleiden in hetzelfde vakgebied.
Ik heb zelf gesolliciteerd naar deze
opleiding. Er mag per opleiding maar een
Nederlandse militair naar toe en dat was
afgelopen december best spannend toen
ik bij de laatste drie kandidaten zat. Ik
ben er best trots op dat ik daar naar toe
mag. Ik realiseer me dat ik deel uitmaak
van een krijgsmacht die hoog staat
aangeschreven in het buitenland vooral
qua professionaliteit, maar ook qua inzet

en mentaliteit. Ik ga trouwens eerst 10
weken naar Lackland Airforce Base in
San Antonio, Texas voor een specialized
English training, cursus documenten
schrijven in het Engels. El Paso ligt
midden onder in Amerika, vlak aan de
grens met Mexico. Pal aan de andere
kant van de grens ligt de stad Ciudad
Juarez die de laatste tijd negatief in het
nieuws door de drugsoorlog die daar aan
de gang is en die bijna elke week het
toneel is van schietpartijen met tientallen
slachtoffers. Ciudad Juarez (1.300.000)
en El Paso (700.000) zijn een stad die
samen 2 miljoen inwoners tellen en op
Fort Bliss wonen 90.000 mensen,
waarvan er 35.000 werkzaam zijn op de
Basis. Ik ga in een van de wijken op de
basis wonen,samen met mijn vrouw
Caroline en de kinderen Tren (10) en
Fleur(8). Ze zullen daar al die tijd naar
een gewone Amerikaanse basisschool
gaan en daarvoor krijgen ze sinds januari
al Engelse les, hier op de Brukelum. Het
klimaat daar is fantastisch, in de zomer
misschien wat te heet, maar ik verheug
me op de komende tijd en ik ga zeker
nog wat meer van Amerika zien in mijn
vrije tijd. Caroline is tijdelijk gestopt met
haar Pabo opleiding en mag haar tijd zelf
invullen. We zijn afgelopen februari al
even wezen verkennen en is er genoeg te
doen op gebied van sport en
vrijwilligerswerk. De kinderen moeten
trouwens de Nederlandse taal blijven
oefenen, want we komen volgend jaar
weer terug naar Nederland.
JWP.

Streekmuseum ’t Pumpke
Streekmuseum ’t Pumpke is weer open.
Stichtingsbestuur van ’t Pumpke heeft
na maanden van hard werken, het
museum weer open kunnen stellen.
Sinds het museum in 1999 haar deuren
sloot, was er maar weinig aan onderhoud gedaan. Nadat Lucie Bos op 13
december 2010 en Rob Verbunt in
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februari 2010 zijn overleden. Konden de
overige leden weer actief worden voor het
museum. Na aanvulling bestaat thans de
stichting uit de heren Theo van Til,
voorzitter, Daniel van Berlo, secretaris en
Theo van de Aa, penningmeester. Zij
hebben samen met hun vrouwen de
afgelopen weken alles in de handen
gehad. Ook moest op sommige plaatsen

ook de verfkwast gehanteerd worden.
Daarnaast moesten ook sanitaire voorzieningen gemaakt worden. Daarnaast
zijn zij van plan om een oude gezellige
koffietafel voor groepen te gaan verzorgen. Voor bezoekers is er de mogelijkheid om een kop koffie of thee te
gebruiken. Daarvoor zal er een buitenterras worden aangelegd. Voor AarleRixtel is er een bijzondere locatie
bijgekomen. Reportad wenst de heren en
hun dames veel succes toe in het in
stand houden van dit prachtig museum.
De mogelijkheid om naast het museum,
ook een bezoek te brengen bij het
Klompenschuurtje, of te gaan koken in
het Culinair centrum. Wil je zondags een
culturele dag gaan beleven, start dan in
de Heemkamer, waar er een tentoonstelling is van het St. Margaretha Gilde.
Een bezoekje aan ons Lieve Vrouwtje in
onze prachtige kapel. Je wandelt dan
rustig door de Dorpsstraat naar het
Heuveltje. Waar u nadien gaat eten, mag
je zelf invullen. Er zijn daarvoor diverse
locaties aanwezig. Smakelijk alvast.
Reportad.
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Ook dit jaar organiseren wij weer de
voorjaarskermis in Aarle-Rixtel. Deze
wordt dit jaar gehouden van 9 tot en met
12 april op het Heuveltje bij de pomp. Er
staan de volgende attracties: autoscooter, snelheidsmolen, vliegtuigmolen,
draaimolen, schiettent, suikerspin,
snoepkraam, gebakkraam en lijntrekspel.
Op dinsdag is er een clown op het
kermisterrein en Cafe Zaal ’t Heuveltje is
op alle dagen geopend, op zaterdag vanaf
15.00 uur, op zondag vanaf 12.00 uur en
op maandag en dinsdag vanaf 15.30 uur.
De Scouts en Welpen Meisjes van
Scouting Aarle-Rixtel komen op zaterdag
16 april bij u langs voor de verkoop van
diverse bloemen. Het assortiment bestaat
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dit jaar uit geraniums (hang of staand) en
petunia’s. Beide zijn verkrijgbaar in
diverse kleuren. De prijs is €1,25
per stuk en bij aankoop van tien planten
krijgt u de elfde gratis. Onze leden
komen langs tussen 10:00 uur en 15:00
uur. Tussen deze tijden is het ook
mogelijk om bloemen te kopen bij onze
blokhut (Duivenakker 74, achter de
Dreef).
Graag tot ziens op de kermis of bij de
bloemenactie.

K lokje
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.

DAR
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Jaarlijkse collecte
Gemeenschapsblad
De jaarlijkse collecte ten behoeve van het
Gemeenschapsblad vindt plaats in de
week van 18 tot en met 23 april 2011.
In de bijgesloten enveloppe op 18
april 2011 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 positief (590.08)
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 of de enveloppe bij
een van de redactieleden in de brievenbus
te doen. Wij stellen het op prijs wanneer
u uw naam erop vermeld. 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 / 2009 -864 -22 / 2010 856 -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 2010:
Advertenties: 22199.96
BTW: 44218.63
Collecte + Giften: 7173.40
Porto: 475.00
Rente: 204.67
Totaal ontvangsten: 34271.66
Uitgaven 2010:
Drukwerk: 7709.97
Papier: 15193.07
Koffie: 608.07
BTW voordruk: 1888.17
Portokosten: 793.36
Secretariaat / apparatuur: 1812.03
Diversen: 1999.41
Bezorgers: 1844.50
Afdracht Fiscus: 1833.00
Totaal uitgaven 2010: 33681.58
Batig saldo van 590.08
Dat is pas Kicken,
was de slogan met Carnaval.
Dat is pas schrikken,
zou de slogan kunnen luiden,
enkele weken na Carnaval.
Een overval op een gewoon burgerhuis,
je hoort bijna elke dag iets van dat
ronddolend gespuis.
Meestal sta je er niet zo bij stil,
je denkt het zal hier niet gebeuren,
maar het geboefte deinst nergens voor
terug
en zo gebeurt het bijna achter je rug.
Op klaarlichte dag
of in de avond of nacht,
het tuig wil geld hebben
en daar worden mensen voor afgeslacht !
RD
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zal tot een minimum teruglopen, je kunt
veel overzichtelijker de weg weer op. Op
de openmiddag zijn de kinderen van
harte welkom, er zijn allerlei activiteiten
voor hen aanwezig. Onze Aarlese
zangeres Lieke van Duppen treedt live
op. Zij is landelijk bekend geworden van
Starmaker. Frans hanteert al jaren
“Power to the Pieper”, zijn zelf geteelde
aardappelen smaken als geen ander.
Gewoon topkwaliteit van eigen grond.
Een goede aardappel op je bord zorgt
voor goede en smakelijk menu. Maar ook
zijn andere zelf geteelde groenten zijn
ruimschoots aanwezig. Bent u er nog
niet geweest, kom gerust binnen lopen
bij Frans. U bent van harte welkom.
Reportad.

Maak
kennis
met tennis
Open dag bij Frans van den
Heuvel op zondag 10 april van
13.00 tot 17.00 uur.
Frans van den Heuvel zal die dag samen
met zijn team u van harte welkom heten
in zijn nieuwe winkel aan de Opstal. Hij
zal dan zijn nieuwe uitgebreide winkel,
zijn snijkeuken, de koelcellen en bewaarruimtes laten zien. Hij mag dan met trots
laten zien dat je door hard werken ook
kwaliteit kunt leveren. De bouw liet
vertraging op door rekening te houden
met regels en wetten, maar het laatste
woord duurde toch jaren voor dat het
uitgesproken was. Maar dan heb je ook
iets om trots op te zijn. Vooral de ruimte
om je heen doet goed. Je kunt veel
makkelijker en efficiënter werken. De
voorraad in de koelcellen is vlakbij. We
liepen op een dag veel af, zegt Frans.
Reportad mocht al een kijkje nemen inde
in aanbouw zijnde winkel. Er is voldoende parkeerruimte, de verkeershinder

Heb je tennis altijd al een mooie sport
gevonden of heb je al eerder getennist
maar ben je momenteel geen lid van een
vereniging? Kom dan in de maand april
op een dinsdagavond vanaf 19.00 uur
eens kijken en meedoen bij LTV de Hut.
Na een rondleiding door de geheel
vernieuwde kantine en uitleg over de
vereniging kun je zelf nog even een
balletje slaan op de toss-avond van de
tennisclub. Zowel ervaren tennissers als
beginners zijn van harte welkom.
Bij ons vind je een mix van gezondheid,
sportiviteit en plezier, zowel in teamverband als individueel. Ben jij 18 jaar of
ouder en benieuwd, kom dan gerust
langs. Als je zelf geen racket hebt kun je
er van ons een lenen.
Wilt u meer weten? Heeft u vragen? Wat
is tennis? Wat komt daar bij kijken? Kan
ik het ook leren?
Voor meer informatie: Frans van den
Heuvel, Opstal 8 te Aarle-Rixtel
Tel:06-50682160 of www.ltvdehut.nl

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
10 %KORTING
KORTING
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HET TOTALE
TOTALE BEDRAG
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BEDRAG

0IERRE VD 6ORST /PTIEK
$ORPSSTRAAT $ 3TIPHOUT \ 4EL     \ ³S MAANDAGS GESLOTEN

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:

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

www.kapsalonastrid.nl
Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30
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Ook Laarbeek deed volop mee
met NL Doet……….
De regen en kou trotserende gingen
burgemeester Ubachs en zijn college,
samen met een 7tal ambtenaren en
enkele van hun kinderen, wandelen met
25 bewoners en vrijwilligers van de REGT
in Beek en Donk. Ze zijn naar een prachtige nieuwe woning gaan kijken, hebben
door de groene long van Laarbeek
gewandeld en hebben tussendoor
genoten van warme koffie met gebak bij
de Koppelen.
Bewoners van Franciscushof Lieshout
hebben diverse wensen uitgesproken.
Medewerkers en vrijwilligers van de
Zorgboog gaan kijken wat ze hier mee
kunnen.
15 leden van de LIONSclub waren
zaterdag bezig met de grot van de
zusters van Heilig Bloed. Het is nog niet
klaar maar de grot zal volgens een trotse
zuster Sarto weer helemaal in ere
worden hersteld. De LIONS zullen echter
de komende maanden nog flink aan de
slag “blijven”.
De vrijwilligers van Scouting Aarle-Rixtel
hadden zaterdag een dubbele taak. Zij
verkochten samen met hun leden en
ouders huis-aan-huis potgrond en
hebben daarnaast voorbereidende
werkzaamheden getroffen voor hun
nieuwe tuin.
Vrijwilligers met tuinervaring blijven
welkom om mee te komen helpen!
Vrijwilligers van Scouting Beek en Donk
hebben afgelopen zaterdag ongeveer 150
m2 nieuwe (en oude) tegels gelegd. Zij
kregen hiervoor werkmateriaal van
iemand van Scouting Lieshout/Mariahout
en eigen leden hebben zorggedragen
voor een perfecte nieuwe verharde
speelplek.
Medewerkers van Stichting Kouwenberghs kerkje in Aarle-Rixtel zijn
zaterdag gestart met het aanleggen van
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een Sociale Ontmoetingsplek in de tuin
van het kerkje. De 1e fase is ingezet en
het ziet er nu al erg netjes uit, in een
verdere fase worden er een aantal leuke
plekken gerealiseerd.
Maar liefst 15 deelnemers, 7 vrijwilligers
en 4 eenmalige vrijwilligers waaronder de
voorzitter van Rabobank PeelNoord Ton
Prust, hebben op Zorghoeve de Malbergh
twee silo’s in de grondverf gezet. Deze
silo’s gaan dienen als dierenverblijf en
deze week zal het werk door Ton Prust
geklaard worden waarna jongeren gevraagd worden om de silo’s op te sieren
met prachtige graffiti.
Tiener en jongerencentrum Cendra in
Aarle-Rixtel heeft vanaf zaterdag een
prachtige nieuwe discotheek.
Het Scootmobielpark Laarbeek aan de
kanaaldijk in Aarle-Rixtel en Jeu de
Boulespark Aarle-Rixtel aan de Goossensstraat in Aarle-Rixtel hebben beide
op zaterdag en zondag een open dag
georganiseerd met vele tevreden bezoekers! Bezoekers konden genieten en
rijden op de scootmobielbaan en een
balletje werpen op twee gloednieuwe Jeu
de Boules banen.
Tot slot is er op het terrein van IVN
Laarbeek in Aarle-Rixtel een prachtige
houten brug over een vijver aangelegd.
Met hout van en uit de “oud” Beek en
Donkse sluis werd een waar meesterwerk
gecreëerd door maar liefst 25 vrijwilligers.
Kinderen kunnen nu, dicht bij het water
staand, visjes en andere waterdieren uit
het water scheppen en bezichtigen.
Een foto-impressie van NL DOET is te
vinden op de website van het steunpunt
vrijwilligerswerk
www.steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl
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De openingsritten van het seizoen
trokken al een flink aantal fietsers, het
was dikwijls ‘s morgens nog wat fris,
maar tegenwoordig is goede fietskleding
voorhanden.
Ook de eerste fietsavonden werden
goed bezocht, op 5 en 7 april wordt er
nog om 18.30 uur gestart, maar daarna
om 19.00 uur.
Op zondag 10-04 staat de 2e officiële rit
van dit seizoen op het programma en
dat is de 100 km. lange Tante Jettocht
naar het bekende restaurantje aan de
Maas in Noord Limburg. Inschrijven en
vertrekken kan men tussen 08.30 en
09.00 uur vanaf ‘t Heuveltje ,
Dorpsstraat 86. In groepsverband en
onder ADW begeleiding wordt gestart
om 08.35 en om 08.40 uur. Voor

degenen die de afstand te ver vinden
vertrekt de 25 km. groep om 09.00 uur
voor de 67 km. lange Staete-bosroute.
Op zondag 17 april start om 09.30 uur
vanaf ‘t Heuveltje de 65 km. lange
Jubileum-familie-fietsroute, vorige keer
kreeg u daarover al volop informatie. Toon
Vogels tel. 382608 kan u daar alles over
vertellen, maar u kunt natuurlijk ook altijd
kijken op www.aandewielen.nl.
afd. publ.

Inleveren kopij
Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond
voor het verschijnen van het volgende
nummer op adres: Kerkstraat 39,
Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com

AUTOBEDRIJF - VOSSENBERG
Gecertifeerd Klasse 1 Bovag Autobedrijf
Verkoop; Best Car Selection / Bovag Occassion’s

Al bijna 25 Jaar
een begrip in Aarle-Rixtel
%HWDDOEDDURQGHUKRXGYRRUXZ
personen- of bedrijfsauto
5HSDUDWLH RQGHUKRXGDOOHPHUNHQ
/SJLQERXZVWDWLRQ$SNNHXULQJVVWDWLRQ
$LUFRVHUYLFH6FKDGHUHSDUDWLH 7D[DWLH
De Duivenakker 7a, 5735JA Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-382722
info@autocenter-vossenberg.nl
www.autocenter-vossenberg.nl

Paasbrunchen in de Couwenbergh
Op eerste en tweede paasdag serveren wij vanaf 10:00
wederom een heerlijk brunchbuffet met verse
broodjes, 2 soorten soep, verse salades, zoet en hartig
beleg en een mooie selectie aan warme gerechten.
Verder onbeperkt koffie, thee, melk en jus d`orange.
Eieren zijn er natuurlijk in overvloed en met een beetje
geluk zien we de paashaas nog!

Plaatsen zijn beperkt tot 80 personen
per dag. Reserveren is daarom
gewenst en kan via:
T:
0492-386051
M:
info@couwenbergh.info

Φ 25,- per persoon
Kinderen tot 3 jaar mogen
gratis mee. Kinderen tot en
met 12 jaar betalen de helft.
Betalingen kunnen contant of
per factuur voldaan worden.
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Collecterooster april 2011

Loting starterswoningen en –
appartementen
Op donderdag 28 april worden zeven
starterswoningen en 22 startersappartementen in Het Klavier in Aarle-Rixtel
verloot. Het gaat hier om zeven tussenwoningen die door Woningbouwvereniging
Bergopwaarts na Koopgarantkorting
worden verkocht voor € 194.000,- vrij op
naam (v.o.n.). Acht twee-kamerappartementen, die na Koopgarantkorting worden
verkocht vanaf € 140.400,- v.o.n. En 14
drie-kamerappartementen
die
na
Koopgarantkorting worden verkocht vanaf
€ 178.200,- v.o.n.
Inschrijven voor de loting
Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich
inschrijven voor de loting. Het inschrijfformulier met aanvullende informatie over
de woningen en appartementen kunt u
vanaf maandag 4 april verkrijgen bij de
receptie van het gemeentehuis Laarbeek
aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk.
Het inschrijfformulier dient uiterlijk vrijdag
15 april voor 12.30 uur te worden
ingeleverd bij de receptie van het
gemeentehuis.
Meer informatie
Meer informatie over deze woningen en
de overige 35 nieuwbouwwoningen in Het
Klavier kunt u verkrijgen op zaterdag 2
april van 11.00 tot 13.00 uur tijdens de
verkoopmanifestatie in de Couwenbergh
aan de Dorpsstraat 1 in Aarle-Rixtel. Ook
kunt u terecht op de website
www.woneninhetklavier.nl.
Voor meer informatie over de loting van
de starterswoningen en -appartementen
kunt u terecht bij mevrouw Lisette
Heesakkers van de gemeente Laarbeek,
telefoon: 0492 469 882 en e-mail:
lisette.heesakkers@laarbeek.nl.

10 t/m 16 april:
Kinderhulp St. Nationaal Fonds Landelijk
16,18 en 19 april:
MOV Groep Aarle-Rixtel/Lieshout/
Mariahout
17 t/m 23 april:
Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
18 en 19 april:
Vastenactie Pater Eustacius Beek en
Donk
25 april t/m 30 april:
Zonnebloem afd. Beek en Donk

Tweede wijzigingsbesluit
koopzondagen 2011
Gelet op de binnengekomen verzoeken
heeft het college van burgemeester en
wethouders besloten om ook de volgende
zondagen aan te wijzen als koopzondag
voor het jaar 2011. Hierbij is rekening
gehouden met artikel 3 van de
Winkeltijdenwet.
Aarle-Rixtel:
3 april, 10 april, 17 april, 25 april, 1 mei,
8 mei, 15 mei, 22 mei, 29 mei, 2 juni, 13
juni en 19 juni.
Belanghebbenden
hebben
de
mogelijkheid tegen bovengenoemde
besluiten binnen zes weken na de dag
van verzending van de vergunning een
bezwaarschrift in te dienen bij de
gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de
gemeentenieuwspagina’s.

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
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

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur
op het marktterrein.

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

www.dekaaskoning.nl
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Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Bericht van:
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Koninginnedag
2011.
Zoals bekend zijn de voorbereidingen op
de Koninginnedag activiteiten op Sportpark De Hut op zaterdag 30 april 2011
alweer in volle gang.
U kunt zich weer opgegeven voor ons
traditionele Koninginnedagtoernooi.
Oproep
Om ons te assisteren bij de spelen van
13.00 uur tot 17.00 uur in de kramen op
Koninginnedag hebben wij nog vrijwilligers nodig.
Als u ons wilt helpen geef dat dan svp.
door aan Marthie van Alem. Tel.382088.
Opgave voor het minivoetbaltoernooi.
Het toernooi begint om 13.00 uur.
We organiseren naast de recreatie- een
prestatiegroep, beide voor spelers vanaf
15 jaar.
Voor beide groepen geldt: gemengd voor
dames en heren. Er wordt gespeeld 7
tegen 7 met aangepaste zaalvoetbalregels.
Aanmelden bij dhr. Bert van Zutphen,
Opstal 4 Of: bvzutphen@hetnet.nl.
Aanmeldingsstrook voor het minivoetbal
op Koninginnedag vrijdag 30 april 2010.
O

Recreatiegroep vanaf 15 jaar

O

Prestatiegroep vanaf 15 jaar

Naam Team:.......................................
Contactpersoon:.................................
Inleveren uiterlijk 15 april
Namens de organisatie.
Bert van Zutphen, Arjen van den Tillaar.

Groep 7, van basisschool De
Heindert, wint regionale
maquette-wedstrijd.
Op donderdag 24 maart klonk er luid
gejuich in Aarle-Rixtel. De klas van
Wendy Hollanders werd verrast door Joop
van Gennip van SBRH. Ze hadden de
eerste prijs gewonnen van de regionale
maquette-wedstrijd.
Stichting Bouwopleiding Regio Helmond
organiseert ieder jaar ‘doe-dagen’ gericht
op de bouwsector. Hieraan gekoppeld zit
een maquette wedstrijd. Dit jaar kregen
de kinderen de opdracht om een kantoor
met werkplaats te maken. Ze gingen vol
enthousiasme aan de slag. Daarbij
vonden ze het heel belangrijk om ook
een ‘relax’ ruimte te creëren. Iedereen
heeft het tegenwoordig druk en het is
juist belangrijk om ook regelmatig te
relaxen.
De kinderen hebben de eerste prijs
gewonnen. Een mooie wisselbeker en
oorkonde werden in ontvangst genomen.
De jury vond het speels, leuk vormgegeven, uitvoerbaar en origineel.
Daarnaast had de ‘relax’ ruimte een
speciale indruk achter gelaten.
De maquette is te bewonderen op
basisschool de Heindert. Kom gerust een
kijkje nemen!
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Hagelkruisweg 10
5735 BH Aarle Rixtel
T. 0492-381865

M. 06-13740800
info@henkmertens.nl
www.henkmertens.nl

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl

Pagina 40

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

Bericht van:
Expositie 60 jaar Margarethagilde
Gilde Sint Margaretha stelt van 3 april tot
26 juni 2011 elke zondagmiddag van 14
tot 17 uur haar 600 jarig bestaan tentoon
in museum Heemkamer Barthold van
Heessel, Bosschweg 14 te Aarle-Rixtel
De tentoonstelling neemt u mee door de
geschiedenis van het gilde met zijn
gebruiken en attributen.
Eind 11e eeuw roept de paus de mensen
op Jeruzalem te veroveren, massa’s
mensen doorkruisen de wereld en
brengen nieuwe gebruiken en denkwijzen
mee. Na de kruistochten is Europa
veranderd, de mensen denken anders en
winnen aan invloed. Binnen de gelovige
gemeenschap ontstaan broederschappen, die doordrongen van de godsdienst
zieken verzorgen en doden begraven. De
broederschappen en de groepen van
vakgenoten noemen zich gilden en
hebben een schutspatroon.
In Rixtel ontstaat in 1411 de broederschap, het gilde van Sint Margaretha in
de kerk in de buurt van het wegkruis,
nabij de huidige kruising Bosscheweg/
Helmondseweg Aarle-Rixtel.
Vanaf 1332 wordt er één keer in de drie
jaar, op een hoog geplaatste namaakvogel geschoten, Degene die de vogel
eraf schiet is de koning van het gilde.
Driemaal achter elkaar koning betekent
keizer voor het leven. De koning schenkt
de broederschap als blijvende herinnering, een zilveren schild. Het gilde kent
verschillende rangen en functies als
tamboers en vendeliers.
In 1587 wordt Helmond belegerd, de kerk
van Rixtel leeggeroofd en in brand
gestoken. Na de val van de stad ’s Bosch
in 1629 wisselt de macht tussen Holland
en Spanje. In 1631 wordt de kerk van
Rixtel gesloten en het Gilde van Sint
Margaretha verliest zijn thuisbasis. Men
vindt onderdak in de kerk van Aarle die
nog tot ongeveer 1650 open blijft. De
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twee gilden delen eerst de schuurkerk en
later de kerk van Aarle-Rixtel .
Na 1650 blijven de broederschappen bestaan en krijgen er een taak bij, ze
worden de beschutters van het dorp en
heten verder schuttersgilde.

THEATRALE
SPEELT NIET OP 8 EN 9 APRIL.
Wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden kunnen de voorstellingen van
het toneelstuk “Doe ’ns normaal” van
Toneelvereniging Theatrale op 8 en 9 april
in de Dreef niet doorgaan. Het is de
bedoeling dat het toneelstuk in het najaar
wordt opgevoerd. Er zal tijdig bericht
worden op welke data de uivoeringen
zullen plaats vinden.
Als u al entreekaartjes in de voorverkoop
gekocht heeft, kunt u die weer bij
Drogisterij VVV Raijmakers, Dorpsstraat
26 inleveren waarbij u uw geld terug krijgt.

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze. Uw
meest complete meubelwinkel en
meubelfabriek voor al uw meubelen –
slaapkamers – tienerkamers en senioren
meubelen. Gordijnen – vloerbedekking –
vitrage – vinyl – novilon en laminaat en
slaapkamertextiel. Meubelen op maat en
uw model gemaakt in ons eigen fabriek:
betaalbare meubelen. Staande en
hangklokken en schilderijen. Kerkeind
38. 0492-341553 www.dovens.nl Onze
prijzen zijn incl. meten, maken, hangen
en leggen. Inruil van uw oude meubelen
mogelijk. Tevens verkoop inruil meubelen.
Komt zien, het is de moeite waard.

www.gemeenschapsblad.nl

Bericht van: 50 jaar geleden
8 april Bouwvergunningen
Door Burgemeester en Wethouders zijn
bouwvergunningen verleend aan N.V.
Petit en Fritsen voor de bouw van een
cantine en een kantoor; aan F.H. van
Bakel voor de bouw van een woonhuis op
Hoog Strijp; aan W.F. v.d. Kerkhof voor
een garage; aan J. Buets voor een
woonhuis langs de Bosscheweg; aan J.
Derks te Helmond voor een woonhuis;
aan Th. J. Verbakel voor de bouw van een
bungalow langs de Kannelustweg; aan H.
T. Lentjes voor een woonhuis langs de
Jan v. Rixtelstraat; aan Henri Verbakel
voor uitbreiding en verbouwing van zijn
winkel langs de Lieshoutseweg.
8 april Vergadering van de R.K.J.B.
Op de R.K.J.B. vergadering, gisteravond
in café van Bracht, werd door de assistent
van de landbouw voorlichtingsdienst, de
heer Poels, de uitslag van de onderhoudswedstrijd werktuigen bekend
gemaakt. De uitslag was: 1. A. Kuijpers
132 p.; 2. J. v. Stiphout 130 p.; 3. J. v.
Dommelen 1291/2 p.; 4. J. Beniers 1131/
2 p.; 5. H. Smulders 113 p.; 6. H. v.
Stiphout 106 p. en 7. M. Verbakel 93 p.
Door de heer Poels werd nog een
algemeen woord gesproken over het goed
onderhouden van werktuigen, speciaal
het kleine gereedschap. In samenwerking
met de afdeling Stiphout zal een vee
beoordelingswedstrijd gehouden worden,
waarvoor zich acht leden opgaven. De
uitslag van de op 25 februari gehouden
dropping was als volgt: 1. P. v. Dommelen, J. Nooijen, J. v. Stiphout; 2. P.v.d.
Boogaard, Th. Beijers en Fr. Verschuren;
3. P. Raymakers, H. Rovers en W. v.
Dommelen; 4. A. v. Dommelen, A. v.
Asten en P. Jansen; 5. J. v. Dommelen,
C. Verhoeven en P. v. Lieshout; 6 A.
Biemans, A. Nooijen en H. Smulders; 7
G. Beks, J. Beniers en J. Heesakkers; 8.
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H. v. Stiphout, B. Beks en Th. Verbakel;
9. W. Heesakkers, H. Verbakel en B. v.
Lieshout. Besloten werd dit jaar een
grasland verbeteringswedstrijd te houden,
waarvoor zich tien leden opgaven. Op 16
mei zal de afdeling deelnemen aan de
kringbedevaart naar Ommel. Voor de
uitwisseling met Duitsland gaf A. Kuijpers
zich als deelnemer op. Voor de
werktuigendag te Liempde gaven zich
tien leden op. In samenwerking met de
boerinnenbond zal begin juli een uitstapje
georganiseerd worden.
10 april EHBO-ploeg en commandant
uit Erp wonnen wedstrijd in Aarle-Rixtel
Onder grote belangstelling werden
zondagmiddag in het ontspanningsgebouw te Aarle-Rixtel inter-provinciale
EHBO-wedstrijden gehouden. Onder
deskundige jurering van de doktoren
Schafrath, van Hook en Mijst, alsmede
aanwijzigen van de instructeurs, de heren
Vullings, Bos en van Mook, begaven zich
15 deelnemende ploegen in de “arena”.
Na het commentaar op de wedstrijden,
gegeven door dr. Tersmette, die ook de
algemene leiding had, werden de
volgende uitslagen bekend gemaakt: 1.
Erp 149 p., commandant 37 p.; 2.
Gemert 142 p., commandant 35 p. ; 3.
Ooy en Persingen II 138 p., commandant
29 p.; 4. Mierlo 128 p., commandant 20
p. ; 5. Neerkant I 127 p., commandant 34
p. ; 6. Brouwhuis 125 p., commandant 31
p. ; 7. Asten 123 p., commandant 27 p. ;
8. Ooy en Persingen I 119 p., commandant 27 p. ; 9. Ooy en Persingen III
1151/2 p., commandant 28 p. ; 10.
Neerkant II 114 p., commandant 30 p. ;
11 Bakel 105 p., commandant 15 p. ; 12.
Milheeze 1011/2 p., commandant 24 p. ;
13 Helmond 99 p., commandant 22 p. ;
14. Someren II 75 p., commandant 15
p. ; 15. Someren I 66 p., commandant 18
p. Met een toepasselijk word werden
door burgemeester E. Janssens de
prijzen uitgereikt.
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