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Taxibedrijf
C. van Heijst
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*
*
*
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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. Julianastraat 2-008. 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 7 mei t/m vrijdag 13 mei
Zaterdag 7 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang - kindernevendienst
Jan van Griensven
(par.)
Nel van Lierop
Jan en Willy Verhoeven – van de Vossenberg
Mies en Cor van Bakel – de Jong
(verj.moeder.)
Riet van Sleuwen – van Brussel
(moederdag)
Overleden ouders Vlamings - Klomp
Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
Ad Krüter
(par.)
Giel Brouwers en Truus Cuppen – Brouwers
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van de Heuvel (4e j.get.
vader)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 8 mei– 3e ZONDAG van Pasen - MOEDERDAG
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Martina Aarts – van der Leemputten
Overleden ouders Vereijken – Verhagen
(verj.)
Klaas Verhagen
(verj./j.get.)
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antoinette
Christ van Bommel
(buurt)
Overleden ouders van Vijfeijken – Egelmeers
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en zoon Herman
Betsie Biemans – van der Heijden
Martien van Eindhoven
Piet Coolen
Elly Engels – Jeurgens
Martien Daniëls
(verj.)
Wim Hendriks
Vader, moeder en Friedy Hendriks
Johan en Riek Smulders – Sengers
Peter en Johanna Broekmans - Thijssen
Bijzondere intentie
Tot welzijn van alle vrouwen van onze parochie
Dinsdag 10 mei
19.30 uur Mariëngaarde – Mariaconcert door Kamerkoor Sine Nomine
Een muzikale hulde aan Maria: koorzang, Samenzang, solozang en
orgelspel.
Woensdag 11 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Pagina 7

Week van zaterdag 14 mei t/m vrijdag 20 mei
Zaterdag 14 mei – H. Matthias, Apostel.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst
Riet van der Aa
(familie)
Ben Loomans
Jo Houben
(verj.)
Piet en Riek van de Ven – Hoeks
(verj. moeder)
Zondag 15 mei– 4e Zondag van Pasen - Roepingenzondag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Jan en Lea van Roij – van Gerwen
(par./verj. moeder)
Frans Martens
(par.)
Overleden ouders Beekmans – v. d Berg
(sterfd. ouders/fund.)
Riek Sneijers en ouders
(m.g.)
Sjef Heesakkers
(buurt)
Familie Verbakel – v. d. Zanden
Overleden ouders van der Most – de Groot
Hans van Brug
Wim van Dijk
Tonia van Dijk
(Hakendover)
Tot welzijn van de parochie
12.00 uur Kapel – Doopviering
Koen van Diepen.
Woensdag 18 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Maria Coolen, Duivenakker 8, 82 jaar.
Toon van Dalen, Valkendijk 11, 60 jaar.
Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten.
Wilt u op maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Wilt U 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.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op woensdag 8 juni 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 zondag 26 juni a.s. Voor deze avond
kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.
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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M. Deli
Beste vrienden, deze keer zal het maar
een heel kort woordje worden want de
beestjes in de schrijfcomputer hebben nu
alles finaal in de patat-puré gedraaid.
Vorige week, midden in de nacht - terwijl
ik in diepe slaap verzonken was - werden
er nietszeggende emailberichten verzonden naar iedereen die in mijn adresboek
staat. Ook naar het emailadres van de
parochie.
Wanneer iemand onder u ook zulk ‘n
berichtje heeft ontvangen, weet dan dat ik
dit niet heb verzonden. En wat er ook
onder vermeld stond (bv. : http:// enz,
enz…. ) Ga niet kijken a.u.b. want ge
komt op vreemde, en vooral op
Russischtalige dingen terecht. Vorige
keer had ‘k al 4 Russen in de mot. Maar
het waren er nu duidelijk méér dan 4.
Ondertussen zal het probleem worden
opgelost. Er is een nieuw schrijfmachiene
op komst.
Zomerse Paasdagen
Ergens stond te lezen dat het zestig jaar
geleden ,ook zo’n schoon en warm weer
was rond Pasen. Qua temperatuur
hadden we hier zeker niet te klagen. Wat
vliegt de tijd toch vlug voorbij! Het is
precies of ge op een sneltrein zit. Inmiddels hebben we afgelopen zondag de
Mariamaand weer plechtig ingezet.
Langs deze weg wil ik graag alle
mensen, die hebben meegewerkt aan het
goede verloop en de voorbereidingen van
de vieringen, van harte bedanken. Ook
een woord van oprechte dank aan Pastor
J. Engels, Pastor F. De Coninck, en
Pastor H. van Den Heuvel om hun- zeer
gewaardeerde - toewijding en hun goede
zorgen voor onze parochie.
Moederkesdag
Op 8 mei is het weer moederkesdag in
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Nederland. We denken aan al onze
moeders. En vele mamma’s zullen in de
bloemekes worden gezet. Met deze
wens ik alle moeders in Aarle-Rixtel een
gelukkige moederkesdag toe. Ook aan
de zusters Ursulinen en de zusters van
het Kostbaar Bloed. Want in hun bidden
en… vooral in hun daadwerkelijke
zorgzaamheid voor iedere medemens
laten ze toch op de eerste plaats hun
moederhart spreken. Ook voor alle
kloosterzusters en de ‘Moeder Oversten’
van onze parochie: “Zalige Moederdag!”.
Graag had ‘k zelf een schoon stukje
willen schrijven voor alle moeders. Maar
heel moe, van de 2 vergaderingen
vanavond, vroeg ik of iemand van het
parochiebestuur nog iets van een mooi
gedichtje kon herinneren uit hun
kindertijd. Gelukkig kwam Mevr. Sissi v.d
Weijer nog met een paar schone
dingskes uit haar kindertijd.
Het klinkt eenvoudig en heel lief;
‘Moederdag’
In mei dan is het moederdag.
Dat moeten we gaan vieren,
met bloemen, slingers, vlaggetjes
gaan we ons huis versieren.
Zet de bloemetjes maar buiten,
sier de gevel met de vlag.
Want met moeder in ons midden
Vieren we dan moederdag.
Tot binnenkort en veel goeds voor allen,
Pastor Michaël Deli

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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encyclopedieën) willen schenken kunnen
hiertoe contact opnemen via tel. 0492382943 of 0492 381851.

Boeken gevraagd t.b.v.
Kouwenbergs kerkje
De Stichting Kouwenbergs kerkje is op
zoek naar boeken. Op zondag 29 mei en
op Hemelvaartsdag wordt er in het kerkje
weer een grote boekenmarkt gehouden.
De opbrengst hiervan gaat naar het onderhouds/restauratiefonds.
Het kerkje moet op een aantal essentiële
onderdelen gerestaureerd worden, zoals
het dichten van een lek de reparatie van
de dakconstructie, noodzakelijk stuckwerk, vervangen van leidingen enz. Ook
het authentieke monumentale interieur
moet gerestaureerd worden.
Kortom, het kerkje kan best wel een
financiële injectie gebruiken.
Ondertussen wordt het kerkje regelmatig
gebruikt voor allerlei kleinschalige concerten en voordrachten. Sinds kort mag er in
het kerkje ook “voor de wet” worden
getrouwd. Ook kan het kerkje voor andere
activiteiten worden afgehuurd, zoals
presentaties en workshops.
Hierbij wordt ook samengewerkt met
Conferentiecentrum “De Couwenbergh”.
Mensen die boeken (s.v,p, géén

Franse middag met René
Vermaes in Kouwenbergs kerkje.
Op zondag 15 mei wordt er in het
Kouwenbergs kerkje een Franse middag
gehouden.
Het betreft hier een concert van René
Vermaes , een muzikaal virtuoos .
René was onlangs te beluisteren tijdens
het optreden van het bekende Simits, dat
een wervelend concert gaf in het kerkje
en waarbij de veelzijdigheid van René nog
eens duidelijk naar voren kwam. Het
concert van René is op zich een primeur,
ofschoon hij het Franse repertoire al
langere tijd een warm hart toedraagt.
René wordt tijdens zijn concert op
onderdelen begeleid door gastmuzikanten. Naar verwachting wordt het een
schitterende middag die u beslist niet
mag missen.
Het concert begint om 15.00 uur de
entree bedraagt 5 euro.
Kaartjes zijn ook te reserveren: via
telefoon 0492 382943.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun die wij mochten
ontvangen in welke vorm dan ook. Medisch, persoonlijk of door
middel van een kaartje tijdens het ziek zijn en overlijden van
mijn man, vader, schoonvader en opa

Toon van Dalen
Het was overweldigend en hartverwarmend. Het geeft ons kracht om door te
gaan.
Willemien van Dalen
Gemma, Mario, Tim en Harm
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Aarle-Rixtel, Kannelustweg 11, 5735 EJ
Aarle-Rixtel of per e-mail aan
info@dorpsplatform.nl

Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft
budget voor ondersteuning
vrijwilligersinitiatieven

The Voice Of Laarbeek

Al eerder heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel
een bericht in het Gemeenschapsblad
geplaatst over de mogelijkheid om een
subsidie aan te vragen voor bepaalde
vrijwilligersinitiatieven. Met deze herhaling
willen wij graag nog een keer onder de
aandacht brengen dat de gemeente
Laarbeek alle Laarbeekse dorpsfora heeft
voorzien van een budget waarmee ze
vrijwilligersinitiatieven in hun eigen dorp
eenmalig kunnen ondersteunen. Het doel
is om initiatieven, die de leefbaarheid en
samenhang in de dorpen ten goede
komen, een extra impuls te geven. De
gemeente heeft dit budget aan de
dorpsfora in beheer gegeven, omdat bij
hen het behoud van de leefbaarheid een
speerpunt is en omdat zij een goed beeld
hebben van wat er leeft in hun dorp.
Omdat de gemeente slechts enkele
criteria heeft aangegeven waaraan de
initiatieven moeten voldoen zullen de
dorpsfora naar eigen inzicht aanvullende
richtlijnen en voorwaarden opstellen om
goed te kunnen beoordelen welke
subsidieaanvragen in aanmerking komen
voor een bijdrage uit het budget en welke
niet. Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft zich
tot taak gesteld om zo snel mogelijk een
beleidsplan hiervoor op te stellen. In de
vergadering van 4 april is er “subsidiecommissie” gevormd die een en ander
gaat uitwerken en die ook de subsidieaanvragen zal beoordelen.
Heeft u een goed idee om de leefbaarheid
in Aarle-Rixtel te verbeteren, dan kunt u
uw aanvraag schriftelijk indienen bij het
secretariaat van Stichting Dorpsplatform

Na een maandenlange voorbereiding
startte 23 april jl. The Voice Of Laarbeek
in dorpscafé De Vrienden. Mede dankzij
het geweldige publiek konden de 17
kandidaten er een geweldige avond van
maken.
De avond werd geopend met het
voorstellen van de coaches Babz Verhoeven, Ingrid Zeegers en William Finta.
Ook zij waren vooraf wat gespannen,
want ook voor hen was het de eerste
keer en ze wisten dan ook niet wat ze
ervan moesten verwachten.
Hierna was het de beurt aan de
kandidaten om (minstens) een van de
coaches te overtuigen om voor hem of
haar te kiezen en te begeleiden naar de
stemronde voor de halve finale. Aan het
publiek heeft het op deze avond zeker
niet gelegen. Iedere kandidaat werd
enthousiast aangemoedigd, waardoor alle
kandidaten er een schepje bovenop
deden tijdens hun optreden. Het werd
een heel gezellige avond en uiteindelijk
zijn er 5 kandidaten doorgegaan. Janneke
Bergkamp, Emma van der Heijden,
Manon van Overdijk, Vonne van der Broek
en Sander Neilen gaan door voor een
plaats in de halve finale. Wij hopen
natuurlijk dat iedereen op 14 mei tijdens
de tweede voorronde weer aanwezig is.
Wil je erbij zijn dan kun je kaarten kopen
bij dorpscafé De Vrienden, café-zaal De
Koekoek in Lieshout en herberg ‘t
Huukske in Beek en Donk. De kaarten
kosten € 5,00. Het is zeker de moeite
waard. Meer informatie over The Voice Of
Laarbeek is te vinden op www.tvol.nl

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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Jubileum –familiefietsroute op zondag 17 april 2011
Zondag 17 april was het weer zover. Met
32 fietsliefhebbers begonnen we rond half
tien aan een prachtige fietstocht van
ongeveer 66 km.
Het was mooi weer, wel een beetje fris
want de natuur laat zich niet foppen. Wel
gemutst togen we richting Bakel, via het
Mathijseind, Schouw naar de Walsberg.
Gekomen op de Randweg, na een kleine
15 km., genoten we van onze eerste
stop. Dankzij de sponsoring van Van den
Heuvel werden we getrakteerd op een
banaan, appel of peer. Het fruit ging er
goed in. Ook was er voor de dorstige een
lekkere frisdrank. Na een half uurtje
vervolgden we onze weg. Genietend van
de prachtige groene weide en de
schitterende bomengroei

fietsten we langs de rand van Deurne
naar Griendtsveen. Dwars door het dorp
langs de Helenavenervaart fietsten we
richting Helenaveen. Onze ogen gaven
we goed de kost. Een en al genieten van
de schitterende omgeving. Veel water,
bomen, groen en niet te vergeten de
verscheidenheid aan wateren
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weidevogels. Rond twaalf uur arriveerden
we bij Marianne en Rini aan de
Soemeersingel. Een warm onthaal.
Keuze uit twee soorten soep, belegde
broodjes, heerlijk gekookte eieren en een
warme hotdog viel ons ten deel. Uiteraard
ont-brak er een kopje koffie, thee, fris en
of melk ons niet. Gezellig uitrustend,
etend en keuvelend deed de pauze
omvliegen. Na de goede verzorging van
de inwendige mens, namen we afscheid
van onze gast-vrouw en -heer. Rustig
pedaleerden we naar Hele-naveen,
Neerkant

(foto 2) en Vlierden. Vooraan in Vlierden
werden we welkom geheten door een
enorm grote olifant. Hij had wel een
verrassing voor ons in petto. De Pastorieweg was afgesloten in verband met de
plaatselijke vlooienmarkt. Geen punt voor
onze Toon. Hij loodsden ons via binnenwegen naar de derde stop in de omgeving
van “De Bikkels”. Voor eenieder was er
fruit en een frisdrank, verzorgd door het
logistiek team. Na deze rustpauze
vertrokken we richting de Berkendonkse
plas. Via verbindingswegen fietsten we
naar de Dierdonk. Om vervolgens over de
Scheepstal, Kleine Broekdreef naar de
Bakelseweg. Hier beklommen we onze
laatste ‘berg’ en freewheelden we AarleRixtel in. Voldaan arriveerden we op het
terras van café ’t Heuveltje. Speciaal een
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woord van dank aan onze sponsoren,
Marianne en Rini, de organisatoren,het
logistieke team onder leiding van Ans en
Paula en de volgwagen van Bjorn en
Izabela willen wij niet onvermeld laten.

Een ‘fanatieke’ fietser.

Beste Dames
Zaterdag 14 mei 20.15 uur Speelhuis
Helmond Operette “ Die Csárdásfürstin”
Deze geschiedenis speelt zich af in
Boedapest en Wenen vóór W.O. 1.
De jonge vorstenzoon Edwin Ronald von
und zu Lippert-Weylersheim en de
beroemde chanteuse Sylva Varescu
willen graag met elkaar trouwen.
De oude vorst is daar, vanwege het
standsverschil, op tegen en hij wil dat
zijn zoon trouwt met zijn nichtje gravin
Stasi
Sylva krijgt een contract aangeboden in
Amerika waar ze naar verwachting
triomfen zal vieren als “Csárdásfürstin”.
Aanvankelijk wil ze daar niet op ingaan,
maar als ze door een misverstand denkt
dat Edwin haar bedriegt, besluit ze in
Amerika een nieuwe start te maken.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
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Gemeentelijke
belastingen: wat is er veranderd?
LAARBEEK - De afgelopen jaren ontving
u vier keer per jaar een aanslag riool- en
afvalstoffenheffing, waarvan de eerste
altijd eind april werd verzonden en de
laatste eind januari. In januari 2011 heeft u
de aanslag over het laatste kwartaal 2010
ontvangen. Het opleggen van vier aanslagen per jaar is echter een kostbare
zaak. Vandaar dat er besloten is om vanaf
2011 deze aanslagen riool- en afvalstoffenheffing niet meer per kwartaal op te
leggen, maar per zes maanden. Dat
betekent dat de eerste aanslag niet meer
eind april zal worden verzonden, maar
eind juli. De tweede aanslag (over de
laatste zes maanden van 2011) wordt dan
eind januari 2012 verzonden.
Automatische incasso
Het te betalen bedrag wordt uiteraard wel
hoger, maar de mogelijkheid bestaat
deze twee aanslagen door automatische
incasso in zes maandelijkse termijnen te
betalen. Voor de mensen die al betalen
door middel van automatische incasso
verandert er niets. Het bedrag van de
aanslag zal nu twee keer in zes
maandelijkse
termijnen
worden
geïncasseerd in plaats van vier keer in
drie maandelijkse termijnen.
Vragen? Mocht u nog vragen hebben,
neem dan gerust contact op met het
team Belastingen/WOZ, telefoon: 0492
469 700.

www.gemeenschapsblad.nl
Het bestuur
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Vanaf 18.30 uur in de
H. Leonarduskerk

4 mei herdenking
LAARBEEK – Op woensdag 4 mei 2011
vindt de Nationale Dodenherdenking
plaats. Het nationale thema dit jaar luidt:
‘Vrijheid op straat’. Ook in Beek en Donk
en Lieshout worden op die dag tijdens
bijeenkomsten de oorlogsslachtoffers
herdacht.
Bijeenkomsten
In Beek en Donk begint om 18.30 uur een
herdenkingsdienst in de H. Leonarduskerk aan de Kapelstraat. De dienst heeft
een openbaar karakter. Vervolgens
vertrekt vanaf de kerk rond 19.15 uur en
stille tocht naar het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis aan
de Koppelstraat. Daar wordt een korte
herdenkingsceremonie gehouden met
verschillende toespraken, muziek van de
Koninklijke harmonie O&U en medewerking van diverse andere verenigingen.
Tijdens de ceremonie krijgt iedereen de
gelegenheid bloemen bij het monument te
leggen. In Lieshout vindt een herdenkingsdienst plaats in de Sint Servaaskerk om
19.30 uur.
U bent van harte welkom de herdenking
in Beek en Donk of Lieshout bij te wonen.
Hulpdiensten Zuidoost-Brabant geven
handig informatieboekje uit

De Veiligheidswijzer komt er
weer aan
LAARBEEK - In heel Zuidoost-Brabant
wordt vanaf maandag 2 mei de Veiligheidswijzer 2011-2012 verspreid. Dat
gebeurt huis-aan-huis, bij alle adressen
waar geen ‘nee-nee-sticker’ of ‘nee-jasticker’ op de brievenbus zit.
Informatie
De Veiligheidswijzer 2011-2012 is een
uitgave van Politie Brabant Zuid-Oost,

GGD Brabant-Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het handzame
boekje (het formaat is 20 x 20 cm)
verschijnt éénmaal per twee jaar. Er
staan veel tips in over gezondheid,
veiligheid en leefbaarheid. Ook bevat het
boekje informatie over de hulpdiensten,
zoals de gegevens van het dichtstbijzijnde politiebureau en de telefoonnummers en e-mailadressen van de
hulpdiensten in Zuidoost-Brabant.
Ophalen
Mocht er bij u geen Veiligheidswijzer in
de brievenbus komen, dan kunt u er één
ophalen bij het politiebureau aan de
Otterweg 27 in Beek en Donk.

Aangepaste
openstelling gemeentehuis
LAARBEEK - De komende weken zijn
er verschillende dagen waarop het
gemeentehuis Laarbeek gesloten is. Om
te voorkomen dat u voor een gesloten
deur staat, treft u hier een kort overzicht
aan.
Woensdag 4 mei om 19.00 uur sluit het
gemeentehuis (dodenherdenking)
Donderdag 5 mei gesloten
(Bevrijdingsdag), ook de milieustraat is
gesloten
Vrijdag 6 mei gesloten
Donderdag 2 juni gesloten
(Hemelvaartsdag), ook de milieustraat is
gesloten
Vrijdag 3 juni
gesloten
Maandag 13 junigesloten (tweede
pinksterdag), ook de milieustraat is
gesloten

Collecterooster
mei 2011
8 tot en met 14 mei
Astmafonds Longstichting
15 tot en met 21 mei
Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
22 tot en met 28 mei
Stichting Nationaal Epilepsie Fonds

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
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Bericht van:

Lid in de
orde van Oranje Nassau.
Regio manager Jan Kuijpers van Monuta,
de uitvaartonderneming waar Henk van
Eijndhoven manager in Mierlo en
omgeving is, heeft alle vestigingsmanagers uitgenodigd om in Tilburg
samen te komen. Ze gaan deze dag iets
gezamenlijk doen, eens iets anders dan
gebruikelijk. Ach, dacht Henk, er wordt in
Tilburg een lintje uitgereikt en daar dienen
we bij te zijn. Ze vertrokken ieder in zijn
auto, ze hoefden alleen Jan Kuijpers te
volgen. In Lieshout stopte Jan Kuijpers en
vroeg aan Henk om zijn auto te parkeren,
dan kon hij plaats nemen in zijn auto.
Samen gingen ze dan verder. Henk liet
node zijn auto staan, die zouden ze later
wel weer ophalen. Vanuit Lieshout was
het niet zover meer. Langs huis kreeg hij
de mededeling dat dit het restaurant was,
waar ze later zouden dineren. Er stond
een grote witte tent opgesteld in zijn tuin.
Ze gingen eerst koffie drinken bij
Landgoed “D’n Heikant”. Henk snapte er
geen jota meer van. Aangekomen bij D’n
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Heikant, zag hij een drukte van jewelste,
er zijn ruim honderd mensen aanwezig.
Zag wethouder Frans van Zeeland staan
en het lichtje begint langzaam te
branden. Binnengekomen zag hij burgemeester J. Ubachs staan, maar ook de
wethouders Hans Vereijken en Joan
Briels. Ook de secretaresses waren
aanwezig. Ja, zijn kwartje is intussen
gevallen. Het was intussen al wat later
geworden dan gepland, maar bij de
uitreiking van het laatste lintje, is dat
geen probleem. Burgemeester Ubachs
neemt woord en schetste waarom hij hier
aanwezig is. Hij memoreerde wat Henk
van Eijndhoven de laatste 27 jaar
allemaal heeft betekend voor de gemeenschap. Niet alleen lokaal, ook regionaal
en internationaal. Vanaf 1984 Sinterklaas
in Mariahout. Henk zijn familie wonen
grotendeels in Mariahout. In 1986
medeoprichter, voorzitter en organiserend
lid van de Klassieke Landbouw Werktuigenvereniging. Vanaf 1992 hulpverlener
en bestuurslid Stichting Hulp aan
Roemenië. Lid van de Polengroep. Vanaf
1993 chauffeur Prinsenwagen in de
Carnavalsoptocht in Aarle-Rixtel. Sinds

Bericht van:
1995 secretaris van de MOV groep.
(Missie, Ontwikkeling en Vrede) Vanaf
1997 vrijwilliger op basisschool de
Heindert. Sinds 2002 secretaris van de
vrienden van Ghana. Vanaf 2004
ambassadeur van het Monuta Charityfund. Vanaf 2008 vicevoorzitter van het
parochiebestuur Onze Lieve Vrouw
Presentatie Aarle-Rixtel. Dit was het dan,
zegt burgemeester Ubachs of ben ik
soms nog iets vergeten? Ja, dat was hij
inderdaad. Hij speelt ook graag voor
Kerstman. Burgemeester spelde de
versierselen op die horen bij “Lid van
Oranje Nassau”. De heer Ad Marinus
nam het woord en vertelde dat er graag
een delegatie uit Titu in Roemenië
aanwezig had willen zijn. Henk van
Eijndhoven is namelijk ereburger van Titu.
Hij draagt met trots het ereburgerspeldje
van Titu. Nu ontving hij van de Stad Titu
als blijk voor zijn “Lid in de Orde van
Oranje Nassau” de plaquette van de stad
Titu voor zijn ereburgerschap met de
geschreven felicitaties. Henk is blij verrast
met deze onderscheiding. Reportad is in
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de namiddag even langs gegaan bij Henk
en Annie van Eijndhoven. Daar ontmoette
hij vader van Eijndhoven die erg trots is op
zijn kinderen. Hij vindt het geweldig dat
Henk is onderscheiden. Henk is één van
de twaalf kinderen. Zeven jongens en vijf
meisjes telde het gezin. Ik heb 26
kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.
We zijn met zestig mensen als ik mijn
verjaardag vier. Hij is intussen 87 jaar en
nog goed hel. Mijn onderstel is aan het
verslijten, maar ik mag niet klagen. Zijn
vrouw Annie vertelt dat dochter Hilde en
zoon Joost de aanzet hebben gegeven
tot het aanvragen voor het lintje. Annie
schakelde Jan Kuijpers in om Henk deze
dag van huis weg te krijgen. Hij mocht er
niets van merken wat er stond gebeuren.
Met de buurt samen zijn ze daar goed in
geslaagd. Henk, namens de redactie van
het Gemeenschapsblad, van harte
gefeliciteerd
met
je
Koninklijke
onderscheiding.
Reportad.
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Van de redactie
Het was misschien voor het houden van
een collecte niet zo’n gunstige week. Als
bestuur en redactie kunnen we toch terug
zien op een geslaagde collecte. U als
Aarlese gemeenschap heeft fantastisch
gereageerd aan de vrijwillige bijdrage voor
het Gemeenschapsblad. Nu kunnen we
al melden dat we ruim 100 euro meer
hebben opgehaald dan vorig jaar. Dit
dankzij Uw bijdrage en de inzet van onze
collectanten. Dat het niet altijd even leuk
is om te collecteren zal U wel bekend
zijn. Enkele reacties naar onze
collectanten waren zeer onprettig. Ook
dit jaar werd enkele malen de collectant
genegeerd.
Sommige
open
aanmerkingen naar de collectanten
waren schaamteloos. Enkele daarvan
waren heel denigrerend. Vrijwilligers die
zich geheel belangeloos inzetten en
waarvan
de meesten ook zorg dragen voor het
verschijnen van het Gemeenschapsblad.
Daarbij denken we aan het vouwen,

nieten en bezorgen. Graag willen we U en
onze collectanten hartelijke danken voor
het prachtige resultaat van deze vrijwillige
bijdrage dit jaar. Continuïteit is hierdoor
gewaarborgd. Onze vrijwillig(s)ters voelen
zich door dit resultaat gesteund om
onverdroten door te gaan. Namens de
redactie. Ad Loos

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.
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
b.g.g. 0492-529938.

La Romanza is voor MOEDERDAG!!!

Verwen moeder met de leuke kadootjes van La Romanza.
In de winkel kan je voor van alles terecht zoals:
Crabtree & Evelyn beauty & bodycare artikelen
Yankee Candles geurkaarsen
Kesslord leren tassen en portemonnees
…en allerlei woonaccessoires.., kom dus kijken want je slaagt zeker!!!
Informeer naar de nu nog aantrekkelijker klantenkaart
Dorpsstraat 23

Bij mooi weer is ons terras open!!!

Aarle Rixtel

www.laromanza.nl

Autobedrijf
Vossenberg

De Duivenakker 7a
5735JA Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-382722
E-mail info@autocenter-vossenberg.nl
Website www.autocenter-vossenberg.nl
Compleet, goed, betaalbaar onderhoud & reparatie alle merken
personen of bedrijfswagen, Leaseonderhoud welkom
Airco Service, Erkend Rdw Lpg inbouw station, Auto electronica
APK keuring Euro 29.00 incl. afmeldkosten Rdw
12 Mnd. Pechhulp onderweg incl.thuishulp v/a Euro 35,95
Banden, accu’s, uitlaten, vraag naar onze aktieprijzen
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Bijna het nieuwe dak!!
JEUGD3DAAGSE 2011!
In de week voor Pasen hebben we traditie getrouw weer met vele mensen de
jaarlijkse collecte voor de vastenactie
gedaan. Vele gulle gevers en vele
mensen die langs de deur hebben
gegaan, hebben samen gezorgd voor een
geweldig mooi bedrag van 5244,20 euro
hetgeen de tussenstand is tot en met
Pasen. Er zullen natuurlijk nog bedragen
binnenkomen, maar wij wilde U dit geweldige resultaat reeds nu melden.
Dank voor uw bijdrage want daarmee
kunnen wij mede zorg dragen voor het
nieuwe dak voor de school.
Voor nadere informatie kunt U altijd
contact opnemen met Marij Schepens,
tel 382301
MOV-groep.
Wat een bof,
dat ik de avond van 27 april,
gekozen had om te gaan kijken,
naar de diapresentatie,
van Marcel van de Kerkhof.
Schitterende beelden van de natuur,
schotelde hij ons voor,
je kunt je toch niet voorstellen,
dat daar een weg moet komen hoor.
Vissende ijsvogels,
vechtende watterhennekes,
wa is ‘t verschil,
tussen vrouwkes en mennekes.
Hij liet het allemaal zien,
van roofvogels, spinnen tot vossen,
langs ‘t kanaal, bij de koeienpad
of in de buurt van de bossen
Ne mulder gered van de verdrinkingsdood,
wat een pracht als die is uitvergroot.
Om 22.00 uur was het voorbij met
genieten,
net op tijd om op TV nog te zien,
dat Messi,
Real Madrid uit de beker ging schieten.
RD

Zoals jullie allemaal weten vind de
jeugd3daagse dit jaar weer plaats op
dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 augustus! De inschrijfdagen zijn
al weer achter de rug, maar omdat we dit
jaar 25 jaar bestaan geven we jullie
allemaal nog een paar dagen de kans om
je alsnog op te geven. Het programma is
zo SUPER LEUK dat we zoveel mogelijk
kinderen uit Aarle-Rixtel hier aan mee
willen laten doen! Dus als je vergeten
bent je formulier in te leveren, geef je nog
zo snel mogelijk op bij Elke Beekmans
(Alb. Pistoriusstraat 12) of bij Hans
Schepers (Duivenakker 62) Voor alle
informatie kun je terecht op onze
website. www.jeugd3daagse.nl
KNUTSELSPULLEN EN TEX
We zijn ook op zoek naar tex om de
hutten mee te verven. Dus als je net klaar
bent met de lente schoonmaak en heb je
nog wat tex over, dan zijn wij er erg blij
mee. Ook zijn we op zoek naar knutselmateriaal. Dit is een mooie manier om
van het knutselmateriaal af te komen wat
in de kast ligt en toch nooit meer
gebruikt word! Wat wij zoeken is:
foamstickers, strijkkralen en vormpjes, strikjes, lint, glitterlijm, stickers
en verder al het knutselmateriaal wat u
niet meer nodig heeft! Je kunt deze
materialen inleveren bij Petra Suurs
(Brabantlaan 72) We hebben heel veel
knutselmateriaal nodig!
MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Moet je van school een maatschappelijke
stage volgen? Dat kan ook bij ons! Geef
jezelf op bij Elke Beekmans. (Alb.
Pistoriusstraat 12. 382778) Tijdens de
jeugd3daagse begeleid je dan samen
met iemand anders een groepje. Dus ben
je op zoek naar een leuke stageplaats?
Geef jezelf op bij Elke of op
www.jeugd3daagse.nl
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Zelfhulpgroep “DE BRON”
Wij zijn allemaal zuiver en rein geboren.
Door omstandigheden of gebeurtenissen
zijn wij het contact met onze bron veelal
kwijtgeraakt. Mogelijke gevoelens of
gedachten daarbij zijn dan: ik voel mij
minder, ik voel me anders, ik hoor er niet
meer bij.
‘De Bron’ is een zelfhulpgroep voor
mensen die het fijn vinden actief met de
zin van het leven bezig te zijn. Die het
prettig vinden samen met lotgenoten te
praten over zaken en thema’s die niet
alleen de groep aanspreken maar ook
hun zelf bezighouden.
Zelfhulpgroep “De Bron” bied ook jou de
mogelijkheid, te ervaren dat jij er als
mens mag zijn om wie je bent met al je
mogelijkheden en beperkingen.
Lotgenotencontact is een natuurlijke,
drempelloze manier van elkaar ontmoeten en ondersteunen. Door het gevoel van
(h)erkenning en actief naar elkaar te
luisteren, help je niet alleen jezelf, maar
ook de ander. Ook ontvang je veel steun
terug van de mede groepsleden. De
organisatie en begeleiding van de
zelfhulpgroep is in handen van twee
ervaringsdeskundigen.
“Voel je vrij in de schoonheid van mensen
waar ieder weer anders zichzelf mag zijn”
Heb je interesse en/of spreekt de manier
van werken je aan, dan kun je tijdens
kantooruren contact opnemen met:
Stichting Zelfhulp
Netwerk Zuidoost-Brabant
Molenstraat 74a 5701 KH Helmond
Tel:0492 476062
E-mail: helmond@zelfhulpnetwerk.nl
www.zelfhulpnetwerk.nl
Of via onze dependance in Helmond:
Stichting Zelfhulp Netwerk ZuidoostBrabant Kronehoefstraat 21-29
5612 HK Eindhoven Tel: 040 2118328
E-mail: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

Gipsy Jazz met Trio Paulus
Schäfer bij Wim Beeren Jazz
Society op 11 mei
Met een optreden van het trio van gitarist
Paulus Schäfer, haalt Wim Beeren Jazz
Society één van de meest getalenteerde
gipsy jazz- gitaristen van Nederland, zo
niet van Europa, naar haar podium op
woensdag 11 mei in café Van Bracht.
Afkomstig uit de Nederlandse Sintigemeenschap begon Paulus Schäfer al
op zeer jonge leeftijd met gitaarspelen.
Behalve door het luisteren naar platen
van Sinti groepen en artiesten – vooral
zijn idool Django Reinhardt – waren het
vooral Wasso Grünholz en zijn neef
Stochelo Rosenberg, van het fameuze
Rosenberg Trio, van wie hij de fijne
kneepjes leerde.
Met aansluitend weer de traditionele
jamsession met een vaste backline van
piano, bas en drums, belooft deze avond
wederom een topper te worden. U wordt
aangeraden op tijd aanwezig te zijn voor
de beste zit- cq. staanplaats.
Aanvang 20.30 uur, toegang gratis.
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
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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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De Meikever
De “bijna-hittegolf” van vorige week
veroorzaakte een ware metamorfose in
de natuur en eigenlijk ook bij de mens. In
een recordtijd stonden struiken en bomen in het frisse lentegroen en genoot
de mens in korte broek en zomerjurk op
de overvolle terrasjes. De voorjaarstulpen
legden het loodje in de hete voorjaarszon
en alarmfase rood voor heide en bos
vanwege brandgevaar. En heide en bos
brandden natuurlijk, zoals bijna ieder
droog voorjaar, want daar zorgen de bosen heidepyromanen wel voor. En dan
gaat er heel wat bos- en heideleven
verloren, dat wil je niet weten. De natuurmensen weten het wel, maar staan zo
goed als machteloos tegenover de
gekken die met vuur spelen. Afgelopen
paasmaandag organiseerde de vogelwerkgroep weer een vogelwandeling door
de Biezen. En weer bleek wat een geweldig natuurgebied we binnen onze
gemeentegrenzen hebben. Alle trekvogels zijn inmiddels terug en het gefluit
en gezang is overweldigend op een
vroege lentedag. Van zanglijster, zwartkop, geelgors ,tjiftjaf en tuinfluiter, tot
koekoek en vink. Ze kwamen allemaal
voorbij en gids Anton vertelde er zeer
deskundig over. Een vrij zeldzame
waarneming was de gewone tortel die
zijn monotone roep door het bos liet
klinken. Turkse tortels zijn er in overvloed, maar de gewone tortel niet. Wat ik
niet wist. Dat de gewone spreeuw
voortaan tot de bedreigde vogelsoorten
behoort. So what, zou mijn opa zeggen,
het zijn toch maar kersendieven . Nou,
dat kon gids Anton haarfijn uitleggen. Alle
vogelsoorten hebben een functie en het is
vooral eten en gegeten worden. De keten
van duizenden jaren mag niet onderbroken worden want dan zit er iets
scheef. Als de kleine rupsen te laat
uitkomen hebben de jonge mezen honger
,maar gelukkig klopt het dit jaar weer
feilloos. Want ik zag in de Biermansstraat dat de hele kersenboom vol zat en
de oudermezen zich suf hakten om met
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twee halve rupsjes naar het nestkastje te
vliegen. En dat de hele dag door, hoeveel
kilo rups zou daar verwerkt worden. En
natuurlijk zijn er meer mooie natuurgebieden in Aarle, vertel mij wat. Al over
het boerenlandpad geweest, nu doen
want langs de Goorloop kleurt en geurt
het dat het een lieve lust is. Vooral na de
frisse bui van afgelopen woensdag. Snuif
de bloesem van de lijsterbes en meidoorn eens op, het echte reukgras al
gezien, het stengeltjes smaakt naar
karamel en de typische geur van vers
gedroogd hooi streelt je reukorgaan. Zelfs
de paardenbloemen in een weitje langs
de Kasteellaan leken me dit jaar groter
en feller van kleur. Op de foto is het
gewoon een geel tapijt . Trap niet op de
allerkleinsten, de mooie blauwe ereprijs
en hondsdraf. Ons geluk kon bijna niet
meer op, op het bankje in het sparrenbos
bij de Schevelingsloop en moeder eend
laat trots haar twaalf kuikens zien, in een
sliert als het ware aan mama vastgeplakt, maar niet voor lang want het zijn
echte wilde. Dus weg bij de mens, niet te
vertrouwen. Dan maar wachten op het
ijsvogeltje. Die laat zich niet zien, maar
zit wel overal, volgens de ingewijden.
Zelfs bij de Gulden Aa achter Peterhof
waar een koppeltje prachtig op de foto is
gezet, zo vernam ik uit betrouwbare
goedingelichte kringen. Het is weer volop
genieten in het voorjaar, maar je moet er
wel even naar op zoek. En toen werd het
even stil in de natuur, vooral in de
omgeving Lijsterstraat. Onze weerprofeet
Johan Verschuuren stopt met zijn
weersvoorspellingen. Dat is toch even
slikken voor veel van zijn fans. Nooit meer
goeiemorrege, nooit geen weerspreuken
meer, nooit geen wind meer van Helmond
af (gelukkig), nooit geen weer meer.
Gelukkig blijven de kraaien krassen en
de muggen dansen maar het is niet meer
zoals vroeger want deze spreuk flitste
door mijn hoofd: Hoor je Johan niet meer
op omroep Brabant…..is er toch iets
minder weer in het land.
De meikever.
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Zaterdag 7 mei
Vieren wij ons 1 jarig bestaan
met coverband BOB.

Een coverband met een geheel eigen stijl, muzikale uitstraling en veel
podiumervaring.
Deze 18 koppige band met 12 blazers en een combo, heeft als vocals,Tim
Verhofstad en Sharon Bressers. Ze brengen 3 sets met muziek van o.a. Robbie
Williams, Ray Charles, Alain Clark, Brian Setzer, Joss Stone, Leaf, Aretha Franklin
en nog vele andere toppers.
Deze nog jeugdige band met een muzikaal volwassen uitstraling, heeft al veel
podiumervaring met optredens van allerlei pluimage.

Vanaf 21:30 uur!
Gratis entree.
Dorpscafé de Vrienden
Dorpsstraat 18
5735 ED Aarle-Rixtel
Telefoon: 0623902810
E-mail: info@dorpscafedevrienden.nl
Internet: www.dorpscafedevrienden.nl
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Bericht van:

Het Patronaat en de
beeldkwaliteit
Het plan PATRONAAT is bijna voltooid.
Het uiteindelijke resultaat stemt tot
tevredenheid, zo blijkt uit de reacties in
het dorp.
Daar zag het aanvankelijk niet naar uit.
Het eerste ontwerp van zowel het appartementenblok aan de Dorpsstraat als de
voorgenomen bouw aan de Dijkmanstraat
/Pastoor van den Heuvelstraat riep nogal
wat weerstand op. Tegen de bouw van
het eerste ontwerp aan de Dorpsstraat
werd door onze heemkundekring een
procedure gestart, aangezien dit ontwerp
niet voldeed aan het hier geldende
beeldkwaliteitsplan. De heemkundekring
was immers (terecht) in de veronderstelling dat het beeldkwaliteitsplan ook
voor nieuwbouw gold. De rechter dacht
daar echter anders over:uit de formele
tekst kon dat volgens hem niet worden
opgemaakt. Vanwege deze conclusie behoefde de heemkundekring geen proceskosten te betalen. Na deze gerechtelijke
uitspraak werd het beeldkwaliteitsplan
door de gemeente voortvarend aangepast,
zodat het ook voor nieuwbouw ging
gelden. De door de heemkundekring
ingezette procedure was dan ook niet
voor niets geweest.
Ondertussen werd het eerste ontwerp
aan de Dorpsstraat, dankzij de medewerking van de architect , de gemeente
en inbreng van onze heemkundekring
aangepast. Het nieuwe ontwerp werd
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smaller en lager en ook de details werden
beter uitgewerkt. De rest van het plan
werd ook aangepast: er verschenen
aparte starterswoningen en aparte patiobungalows.
Inmiddels werkt de gemeente aan nieuw
beleid. De beeldkwaliteit van nieuw- en
verbouwplannen wordt in het bestemmingsplan “Kom Aarle-Rixtel” opgenomen. Gelijktijdig worden er in het
bestemmingsplan nadere regels opgenomen die het beeldbepalend karakter van
ons dorpscentrum moeten behouden en
verstevigen. Met deze aanpassingen
komt de gemeente de belofte aan onze
heemkundekring na, als reactie op ons
verzoek om o.a. de Kouwenberg een
beschermde status te geven. We wachten met spanning af hoe dit nieuw beleid
in de praktijk gaat uitvallen! Vooralsnog
hebben we er alle vertrouwen in!
De tentoonstelling rond het 600-jarig
bestaan van het sint Margarethagilde
duurt nog t/m 16 mei en is elke zondag
te bezichtigen van 14.00 tot 17.00 uur.
Namens heemkundekring, Barthold van
Heessel.
H van Beek

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
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Bericht van:
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Aan de Wielen
Op zondag 15 mei prijkt op onze
kalender weer een van de jubileumtochten, dit keer is dat een van onze
oudste tochten en wel Dorp aan de
Rivier.
Op deze zondag is er keuze uit maar
liefst 4 afstanden en wel de 40, 60, 100
en 150 km. en alle vier de routes worden
geheel uitgepijld.
Voor de 40 en de 60 km. kan men starten
tussen 07.30 en 11.00 uur en voor de 100
en 150 km. kan men vertrekken tussen
07.30 en 09.30 uur.
Degenen die de 150 km. in groepsverband en onder Aan de Wielen
begeleiding willen fietsen hebben keuze
uit twee snelheden, de groep die een
tempo onderhoud van iets boven de 30
km. per uur start om 07.35 uur en de 28
km. groep om 08.40 uur. De 100 km.
worden door de 25 km. groep gefietst en
die vertrekken om 08.00 uur. Iedereen die
in Aarle-Rixtel start vertrekt vanaf ‘t
Heuveltje , Dorpsstraat 86. Ook wordt de
mogelijkheid geboden om onderweg de
route op te pikken en dan bij ‘t Heuveltje
alsnog in te schrijven.
Folders zijn gratis verkrijgbaar bij ons
VVV-filiaal Raijmakers, Dorpsstraat 26.
De 150 km. voert van Maren Kessel tot
Grave over de dijken langs de Maas.
Ravenstein is de pauzeplaats van de
twee langste afstanden.
Alle routes zijn ook beschikbaar op GPSTrack.
Meer informatie kunt u vinden op
www.aandewielen.nl of u kunt bellen naar
Theo Sterken tel. 381680
afd. publ.

Laarbeekse golfers tijdens het kampioenschap in 2010

Debuut op Golfbaan Stippelberg

LAARBEEKSE
GOLFKAMPIOENSCHAPPEN OP
GOLFBAAN STIPPELBERG
Op vrijdag 26 augustus vinden de
Laarbeekse
Golfkampioenschappen
plaats. Dit keer bijzonder dichtbij huis,
want de Laarbeeske Golfkampioenschappen debuteren op Golfbaan Stippelberg.
Bijzonder, omdat op deze op 21 mei te
openen golfbaan voorlopig alleen eigen
leden mogen spelen. De achttien holes
Championship Course op Golfbaan Stippelberg is die dag vanaf ‘s ochtends
gereserveerd voor de Laarbeekse Golf
Kampioenschappen 2011. Evenals voorgaande jaren wordt gespeeld in twee
categorieën, de lage en hoge handicappers. Inschrijving is vanaf half juni
mogelijk voor Laarbeekers in het bezit
van een Golfvaardigheidsbewijs (GVB). In
de media wordt u hiervan tijdig in kennis
gesteld. Deelnemers aan de voorgaande
Laarbeekse
Golfkampioenschappen
krijgen begin juni een inschrijfformulier
toegezonden.

www.gemeenschapsblad.nl

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
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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
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Bericht van: 50 jaar geleden
8 mei Aubade
Morgen na de hoogmis worden alle leden
van harmonie “De Goede Hoop” en
gemengd koor “De Klokkengieters van
1660” verwacht in café van den Heuvel
voor vertrek naar de jaarlijkse aubade aan
Onze Lieve Vrouw, Zetel der Wijsheid in
de kapel.
8 mei Interessante ontmoeting
Klokkengieters en
Poliziegesangverein Moers.
In het kader van de viering van het 60jarig bestaan van het Helmonds Mannenkoor vond zaterdagavond in zaal van
Vilsteren een interessante ontmoeting
plaats tussen de koren “De Klokkengieters van 1660” van Aarle-Rixtel en de
“Poliziegesangverein, kreis Moers”. De
belangstelling was van af het begin van
de avond groot. De indruk welke het
Duitse koor voor de pauze maakte, was
niet bijster overtuigend. Des te verwonderlijker was de totale ommekeer welke zich
bij het tweede optreden voltrok. De heer
Houët voerde eveneens twee maal zijn
Klokkengieters aan. Dit koor kennen we
reeds van ouds en het boekt steeds meer
vooruitgang. Het repertoire is zeer
veelzijdig. Al met al mag men dit een
zeer geslaagd optreden noemen en het
publiek liet zich dan ook niet onbetuigd.
8 mei Bond van Bejaarden
De leden van de Bejaardenbond worden
dinsdagmorgen om half 10 in de kerk
verwacht voor de uitvaart en begrafenis
van hun medelid Willem v.d. Boogaard
9 mei
Jaarvergadering Gemengd Koor
Gisteravond is in het ontspanningsgebouw onder ruime belangstelling de
jaarvergadering gehouden van het
gemend koor: “De Klokkengieters van
1660”. In zijn openingsrede deelde
voorzitter J. v. Gameren mede dat het
afgelopen jaar voor het koor alleszins
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gunstig was verlopen. Het ledental
bedraagt thans 80. Het streven van het
bestuur is om het aantal mannenstemmen in het nieuwe jaar op te voeren.
Het overleden lid mej. Ria Gruijters werd
herdacht. Secretaris Hub. Van Hoof
bracht vervolgens een uitgebreid jaarverslag. Het kasverslag van penningmeester
Jan van Roij Czn. Maakte melding van
een batig saldo van f 71,59. De winst aan
donateuracties bedroeg F 150,-. De
nettowinst van de film was F 200,-,
waarvoor de film is gekocht. De operettes
vergden een uitgave van f 100,- en
resulteerden in een winst van f 255,—. In
de loop van dit jaar zal het koor op
feestelijke wijze het tienjarig bestaan
herdenken. Op zaterdag 10 juni zal het
uitwisselingsconcert plaats vinden met
de zangvereniging te Eersel. Op zondag
9 juli is de zangersavond voor de bij de
kring Helmond aangesloten zangverenigingen, met daarna een tuinfeest in
chalet “Lohengrin”. In september volgt er
een filmavond. In oktober is er een
jubileum concert, waaraan het Helmonds
Dameskoor en het Helmonds Mannenkoor medewerking verlenen. In november
zal men zelf een concert verzorgen. Deze
maand zullen enkele jubilarissen gehuldigd worden. Rector Swinkels,
geestelijk adviseur, besprak de vrije
tijdsbesteding, de culturele aard en het
sociaal karakter van het gemengd koor.
Bij de bestuursverkiezingen waren aftredend: J. v. Roij Czn, penningmeester en
P. Verhallen, vice-voorzitter. De heer van
Roij stelde zich niet herkiesbaar. De
heren Verhallen van Gameren werden bij
acclamatie herkozen en de heer Louis
Barten werd bij enkele candidaatstelling
in het bestuur benoemd. De dames Nelly
v.d. Ven en Nelly Verhoeven werden
gefêteerd voor hun activiteiten, die zij aan
de dag legden bij de donateuracties.
Tenslotte bracht de voorzitter dank aan J.
v. Roij Czn, die 35 jaar een bestuursfunctie had vervuld en dertig jaar
penningmeester was geweest.

