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Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98

Aarle-Rixtel



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, Churchil-
laan 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 Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.

OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00   di 18.30-20.30

do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989.  Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350

THUISZORG: SAVANT-ZORG,  Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 21 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor – kindernevendienst

Naviering Vormsel
 Overleden ouders Migchels - Nooijen (sterfdag)
Maria Aarts – v. d. Linden (verj./par.)
Overl. ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (33e j.get. Annie)
Noud en Mio Raaijmakers

Zondag 22 mei– 5e Zondag van Pasen
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Gemengd koor de Klokkengieters

Pontificale hoogmis i.v.m. 600 jarig St. Margaretha Gilde
Voorganger Bisschop Hurkmans
Henk van Bommel
Overleden familie van de Kerkhoff
Overleden ouders Manders- van de Bogaard
Overleden ouders Kweens-de Hoon (trouwdag en 4e j.get.)
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 25 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 28 mei  t/m vrijdag 3 juni

Zaterdag 28 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang

Harrie en Lies Sloots – Migchels (par.)
Jan en Marc van Stiphout (j.get Jan)
Tonnie Raaijmakers (verj.)
Adriaan Loomans (trouwdag)
Overleden ouders Schrama – Jacobs
Maria van Roij (par.)
Harrie en Betsie van der Sanden – van Kaathoven (verj. vader)

Zondag  29 mei  - 6e Zondag van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

1e Heilige Communie
Jan Rovers (KBO)
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 1 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 2 juni - HEMELVAART
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering - Cantorij

Week van zaterdag  21 mei t/m vrijdag  27 mei
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GEDOOPT
Koen van Diepen.
Lieke van Boekel.

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 geopend op dinsdagochtend, donderdagochtend   en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur. 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 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 26 juni a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.

HEMELVAART
De eucharistieviering met Hemelvaart (2 juni) vindt plaats in Mariengaarde om 10.15
uur m.m.v. Cantorij (Gregoriaans en samenzang).
In de Kerk is er dan géén viering.

PINKSTEREN
De vieringen  met Pinksteren zijn op zaterdag 11 juni om 18.30 en op zondag  12  juni
om 10.00 uur in onze kerk. Op de 2e Pinksterdag  is er om 10.00 uur een
Eucharistieviering in de kerk. U bent van harte welkom.

D a n k b e t u i g i n g

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

Maria van Dijk - van de Kerkhoff

heel hartelijk bedanken. Het was voor ons een grote steun in deze droevige
tijd. Ook dank aan docter Engels, docter Titulaer, Savant en Ton Schepens.

Han van Dijk
Gianne, Mart en Sjoerd
Jan-Willem, Vera en Niels
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Kort woordje van Pastor M. Deli
Gevonden in en rond de kerk
Regelmatig worden er in en rond de kerk
vergeten of verloren dingen gevonden.
Deze voorwerpen worden zorgvuldig in de
grote sacristie bewaard zodat de eigenaar
zich steeds voor of na een viering kan
aanmelden. Reeds geruime tijd liggen er
naast handschoenen, zwart handtasje,
sjaals, 6 paraplu’s, zakdoeken etc.. ook
zaken bij die men wellicht graag zou
willen terug hebben, zoals 4 sleutels
(merknaam:‘Wilka’,‘Abus-Plus’,‘Silca’ en
‘PZ’ hangend  in bruin leder zakje van het
merk ‘CB’).
Een kunstgebit (licht rode kleur en
tamelijk witte tandjes, merk onbekend).
O ja, er liggen ook enkele leesbrilletjes
op hun eigenaar te wachten.

Mooie Heikant
Wat is het toch goed toeven op onze
schone Heikant!
Blij dat ik erbij mocht zijn op 27 april,
toen Dhr. Henk van Eijndhoven lid werd in
de orde van Oranje Nassau. We zijn
allemaal fier op Henk. Zijn grote inzet voor
de medemensen, ver weg en dichtbij, is
immers van onschatbare waarde. Ook al
heb ik dhr. Henk van Eijndhoven  - en zijn
gezin -  reeds op 1 mei in de kerk gefeli-
citeerd, doe ‘k dit met deze nog ’n keer.

Rood van boven
Het worden vreugdevolle dagen! Een
groots en onvergetelijk feest van - en met
- onze Rode broeders en zusters. Want
de 600 ste verjaardag van het Gilde Sint
Margaretha zal zéker niet onopgemerkt
voorbij gaan. Hun schoon programma-
boekje is een juweeltje. Op zondag 22
mei om 09.30 u zullen we in de plechtige
Pontificale H. Mis, God loven en danken
voor 600 jaren saamhorigheid, inzet,
broederlijkheid, vriendschap en trouw. We
zien er naar uit! Lang zullen ze leven!
Vóór-buurman Jantje, ‘Rood helemaal
van boven!!!’

ASV 6
Dankzij Tim en Koen (van ‘De Vrienden’)
kon ik op 1 mei ook nog eens naar ‘De
Hut’ gaan. In de gezellige wigwam - op
de Aarlese jachtvelden – hing er die na-
middag grote feestsfeer bij de spelers
van ASV 6, die in de algemene competi-
tie kampioen waren geworden. Wat zag
het 6de elftal er goed uit met hun nieuwe
kapsels. Ze werden één voor één, door
bekwame en vakkundige handen heel
schoon gekapt.
Bedankt dat ge me hebt laten delen in
uwe feestvreugde en ook voor het ‘wit-
rode’ mutske van ASV’33. In de winter
zal dit dingske nog heel goed van pas
komen om mijn grote oren te verwarmen.

De Goede Herder
Afgelopen zondag hebben we in het
Evangelie Jezus horen spreken als de
‘Goede Herder’, die zegt: “Ik ben de deur
van de schapen” en.. “De schapen
luisteren naar Mijn stem”. Opmerkelijk is
dat Jezus zegt: “Ik ben de goede
herder”.
Alleen Jezus is de herder naar Gods
hart. Wie dus deelt in het herder-zijn van
Jezus is niet de eigenlijke herder. Neen,
alleen Jezus ‘herdert’ bij manier van
spreken. Het zijn immers Zijn schapen
en die Hem kennen luisteren naar Zijn
stem. Doorheen het herderschap in de
Kerk – aan mensen toevertrouwd – leidt
en zorgt Jezus zélf voor zijn mensen.
Persoonlijk denk ik dat dit heel belangrijk
is dit te beseffen. Mensen die geroepen
zijn om als een herder  hun medemensen
bij te staan, mogen de mensen die hun
zijn toevertrouwd niet beschouwen als
hun bezit, hun eigen schapen. Een
goede herder domineert niet, beveelt of
dreigt niet. Een goede herder zoals
Jezus, gaat mee, begeleidt en bevestigt
in geloof. Laten we hier bij ons in Aarle-
Rixtel, ook voor elkaar, goede herders
zijn.
Tot binnenkort,     Pastor Michaël Deli
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Vindt u het fijn
om te zingen?

Het dameskoor is dringend op zoek naar
nieuwe leden. Vanwege vergrijzing wordt
het aantal aktieve zangers steeds
minder, waardoor het moeilijk is een koor
te blijven vormen. Heeft u iets met liturgie
dan is het zingen bij dit koor een fijne
ontspanning. Wij repeteren donderdag-
avond van half acht tot half 10 in De
Couwenbergh. Kom vrijblijvend eens een
keertje luisteren.
Voor vragen kunt u altijd contact
opnemen met Ria Bekkers tel. 382359
Bestuur Dameskoor.

Beste Dames

Dinsdag 24 mei reis naar Gouda
We vertrekken om 8.30 uur vanaf zaal ’t
Heuveltje naar museum Heksenwaag in
Asperen. Via Reeuwijkse plassen naar
Gouda voor de lunch. Daarna brengen we
een bezoek aan Stadhuis Gouda.
U bent daarna vrij om het centrum te
verkennen.
Op de terugweg een diner in Montfoort.

Het bestuur

Bedankt!!!

Het was een complete, maar zeer aangename verrassing toen ik op 29 april
een koninklijke onderscheiding kreeg.

De vele mensen die op Landgoed d’n Heikant aanwezig waren, de
bloemen, de sms-jes, telefoontjes, de attenties, het grote aantal
kaarten, brieven en mails hebben deze dag geweldig gemaakt en is
tegelijkertijd een stimulans om met goede moed verder te gaan.

ook namens Anny en de kinderen
Hartelijk dank.

’t war keiskôn!!!

     Henk van Eijndhoven

D a n k b e t u i g i n g
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle hulp en steun. Maar ook
voor alle bloemen, kaarten, attenties, bezoek en telefoontjes die ik van jullie
mocht ontvangen. Het was hartverwarmend voor alle aandacht en het
medeleven dat wij hebben gekregen.

Met vriendelijke groet,
Mieke en familie Lentjes.
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Scootmobielclub

Aarle - Rixtel heeft een nieuwe club. Er
zijn al zes leuke namen voorgesteld. Het
eerste uitstapje naar Bakel is heel
plezierig verlopen. De volgende rit is
gepland op 18 mei. Iedere scootmobiel-
bezitter die op die dag om half twee op
het kerkplein aanwezig is kan mee
rijden.
Men hoeft zich niet aan te melden.
Die dag kunnen nog namen worden opg-
geven. De leukste naam wordt die dag
gekozen en de uitvinder krijgt een prijs.
Tot ziens woensdag 18 mei half twee op
het kerkplein
De organisators van de uitstapjes zijn
Jos Croijmans en Peter Beekers

Beste inwoners van Aarle-Rixtel,

We zijn weer HART aan de slag geweest
in Aarle-Rixtel en daarom kunnen we de
collecteweek afsluiten met een geweldig
resultaat n.l. 2385,30 euro. Bij deze
willen wij alle gulle gevers van Aarle-Rixtel
heel HARTELIJK bedanken voor de
geweldige opbrengst. Iedereen kent
iemand die met hart-en vaatziekten te
maken heeft. Een familielid, collega,
vriend(in) of iemand uit de buurt. En
daarom zijn wij zo blij met dit goede
resultaat.
Wij willen ook onze collectanten hiervoor
heel HARTELIJK bedanken want zonder
hun steun en hulp is dit niet mogelijk.
Zoals vele mensen weten staan wij
(Tonny Verleisdonk en Jeanne Smits) al
vele jaren op Koninginnedag op De Hut.
Wij promoten hier de Hartstichting voor
de jeugd en tevens hebben wij daar ook
een spel (met dank aan organisatie
Oranje comite)

Het is voor vele kinderen erg leuk om te
doen en ook wij hebben hier altijd een
hele gezellig middag en hopelijk blijft er
op deze manier bij de kinderen iets
hangen van de Hartstichting.
Nogmaals onze HARTELIJKE DANK
voor alle mensen die ons op eniger wijze
geholpen hebben en hopelijk tot de
volgende keer.
Namens Comite Aarle-Rixtel, Tonny
Verleisdonk, Martien v.d Heuvel, Jo
Kicken, Wilke v. Thiel, Ben Sibon,
Jeanne Smits.

Vooraankondiging reünie
R.K.J.B. en K.P.J. Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel; Voor alle oud-leden van de
R.K.J.B. en de K.P.J. Aarle-Rixtel zal er
op zaterdag 1 oktober 2011 een grootse
reünie georganiseerd worden.
Deze reünie zal plaatsvinden in Café Zaal
het Heuveltje in Aarle-Rixtel. De uit-
nodiging voor deze reünie wordt in juni
verstuurd, maar door middel van deze
aankondiging wil de organisatie er zeker
van zijn dat alle oud-leden deze datum
alvast vrij houden.
De organisatie beschikt niet over alle
ledenlijsten. Wil je er zeker van zijn dat jij
als oud-lid ook een uitnodiging ontvangt,
stuur dan even een email met je
adresgegevens naar
reuniekpj@hotmail.com of kijk even op
onze site http://reunie.kpj-aarle-rixtel.nl
voor meer informatie.

Heb je vragen dan kun je contact
opnemen met de organisatie van deze
reünie;  Theo Nooijen    0492-382491,
Martien van den Heuvel 0492-382673 of
Godelieve Verbakel 0492-382718.



Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 

www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh

Een plek waar inspanning en ontspanning 

samengaan

Conferenties 

Vergaderingen

Trouwplechtigheden

Feesten en recepties

Diners

Catering

Condoleances
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Feest mee!

Gilde St. Margaretha uit Aarle-Rixtel
bestaat 600 jaar, en dat wordt groots
gevierd op 20-21-22 mei op het
feestterrein aan de Lieshoutseweg in
Aarle-Rixtel.

Het jubileumfeest
Het gilde organiseert een feestelijk week-
end met allerlei activiteiten voor jong en
oud.  Voor de oudere inwoners wordt op
vrijdagmiddag 20 mei een feestelijke
bijeenkomst georganiseerd in de grote
tent op het feestterrein waar in samen-
werking met de K.B.O. een gezellige
middag met vlaai en volksmuziek (De
Vrolijke Vijf) zal worden gehouden.
Vrijdagavond 20.00 uur gaat het program-
ma verder met een spetterende feest-
avond, een super feest met optredens
van diverse locale  artiesten, RADIO
HOLLANDIO ROADSHOW en een
optreden van niemand minder dan
VINZZENT, die enkele van zijn bekende
hits ten gehore zal brengen. Zaterdag-
avond 21 mei vanaf18.00 uur zijn alle
verenigingen en de hele Aarle-Rixtelse
gemeenschap tijdens de receptie
welkom om met het bestuur het glas te
heffen op het jubileum, en om 20.00 is
iedereen opnieuw welkom om mee te
feesten op de muziek van DJ Adriaan
Smits en de band “un Bietje Brabants”.
Op beide dagen is de feesttent voor
iedereen toegankelijk en de entree is
gratis. Zondag staat in het teken van het
Vrij Gildefeest. Hoge gasten zoals de
Commissaris van de Koningin en de
Bisschop zullen hierbij aanwezig zijn.
Alle deelnemende gildes uit binnen- en
buitenland trekken vanaf 13.00 uur in

optocht naar het feestterrein. Hier zullen
diverse activiteiten plaatsvinden, waar-
onder de massale opmars, slangendefilé
en wedstrijden in verschillende discipli-
nes zoals trommen, vendelen, bazuin-
blazen en schieten. Een onvergetelijk
kleurrijk schouwspel, een spektakel wat
u zeker niet mag missen!

Scholenproject.
Het gilde is erg actief en wil graag
werken aan de bekendheid onder de
jeugd. Door samen te werken met 3
basisscholen wil het gilde de jeugd laten
zien wat ze te bieden hebben! In het
kader van historisch cultureel onderwijs
is er een scholenproject opgezet.

De kinderen hebben daarin kennis ge-
maakt met gildedisciplines als vendelen,
trommen en schieten. De winnaars van
het (luchtbuks)schieten zijn tot koning en
koningin benoemd, in de traditie van het
gilde. De groepen 5 t/m 8 hebben een
geschiedenisles over het gilde gehad en
bezochten de tentoonstelling over het
gilde in de Heemkamer. Deze tentoon-
stelling loopt van 2 april t/m 15 mei en is
nog te bezoeken tot en met zondag 15
mei. Ten slotte mogen de basisscholen
ieder een eigen gilde vormen en uit-
beelden, dat ze op zaterdag 21 mei in
een optocht door het dorp aan publiek
showen. Zorg met ons dat deze kinderen
niet in de kou komen te staan!
Ondersteun daarom deze kinderen,
door op zaterdag 21 mei om 16.00
uur de route te sieren met uw
aanwezigheid. Een optocht van
schoolgildes die u niet mag missen!
Ga voor meer informatie naar
www.gildefeest2011.nl of
www.margarethagilde.nl

www.gemeenschapsblad.nl
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Quiet Fire bij Wim Beeren
Jazz Society op 25 mei
Op woensdag 25 mei verzorgt de band
Quiet Fire een optreden bij Wim Beeren
Jazz Society in café Van Bracht aan de
Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Quiet Fire is begin 2010 opgericht door
zangeres Hanne van der Vorst. Na jaren-
lange ervaring in verschillende bands en
in diverse muzikale genres wilde zij iets
doen met het genre dat je het beste kunt
typeren als jazzy blues en bluesy jazz.
Haar begeleiders op deze avond zijn
drummer Frans Dekkers, bassist Wally
Carli, gitarist Giuseppe Coppola en
saxofonist Peter van der Voort.
Na afloop van het optreden van Quiet
Fire, rond 22.00 uur, volgt weer de
jamsession met een altijd swingende
backline van piano, bas en drums.

Grote boekenmarkt
Kouwenbergs kerkje.

Op zondag 29 mei en Hemelvaartdag 2
juni wordt er in het Kouwenbergs kerkje
een grote boekenmarkt gehouden. Er is
een grote verzameling aan boeken te
koop zoals romans, kinderboeken,
literaire werken, naslagwerken, natuur,
historie enz.
De opbrengst is voor het herstel en
onderhoud aan het kerkje. De markt
wordt op beide dagen gehouden tussen
12.00 tot 17.00 uur.

Aanvang 20.30 uur, toegang gratis
Wim Beeren Jazz Society: een brui-
send en inspirerend jazzpodium, waarbij
je in een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl.

Natuurmarkt
Helmond

In stadswandelpark de Warande is op
zondag 5 juni de jaarlijkse Natuurmarkt
Helmond. (12.00 tot 17.00 uur)
Organisaties en verenigingen geven
demonstraties en voorlichting op het
gebied van natuur en milieu, gericht op
het hele gezin! Ook zijn er vele
doeactiviteiten. De Natuurmarkt is niet-
commercieel en de toegang is gratis. Op
de natuurmarkt, georganiseerd door
Imkersvereniging Helmond e.o. en het
Natuur- en milieucentrum Helmond, komt
de natuur via allerlei aspecten aan bod.
Dat gebeurt in 45 kramen en de Bijenhal.
De organisatie wil de markt niet groter
laten worden en stelt kwaliteit ver boven
kwantiteit. Ook speciaal voor kinderen
zijn er een groot aantal activiteiten.
De natuur is de basis van ons bestaan.
Er wordt door menselijke activiteiten
voortdurend geknaagd aan die basis.
Imkers bijvoorbeeld hebben al een aantal
jaren te kampen met flinke bijensterfte.
Terwijl bijen een zeer belangrijke rol
spelen als bestuivers in de natuur en in
de menselijke voedseproductie.
Naast de natuurmarkt zijn er nog andere
parkactiviteiten: gratis openluchtconcert
in het Carat-muziekpaviljoen (12.00 -
14.00 uur), midgetgolfbaan, dierenparkje,
restaurant.
impressie voorgaande markten: zie
www.imkersvereniginghelmond.nl
inl.: Ad van Grinsven (tel. 0492-382914,
ad.van.grinsven@imkersvereniginghelmond.nl)
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Bibliotheken lanceren eBooks
eregalerij met klassieke
meesterwerken uit de
Nederlandstalige literatuur
Op donderdag 28 april lanceerde
Stichting Bibliotheek.nl samen met het
Letterkundig Museum en de Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
(DBNL) de eBooks eregalerij. In deze
digitale etalage bieden de openbare
bibliotheken 25 klassiekers uit de Neder-
landstalige literatuur – zoals Camera
Obscura van Nicolaas Beets en Max
Havelaar van Multatuli – als eBook aan,
verrijkt met achtergrondinformatie en
beeldmateriaal. De eBooks zijn door
iedereen kostenloos te downloaden via
een iPad-app of de website www.ebooks-
eregalerij.nl.
Schatkamer
In combinatie met filmpjes, foto’s en
uitgebreide documentatie krijgt de lezer
een breed aanbod van informatie over de
25 boeken en hun schrijvers. Zo kunnen
onder meer een bibliografie en een
biografie van de schrijver geraadpleegd
worden. Via de eBooks eregalerij worden
klassieke meesterwerken uit de
Nederlandstalige literatuur op een
moderne manier toegankelijk gemaakt
voor een breed publiek.
Hoogtepunten
De 25 meesterwerken uit de eBooks
eregalerij zijn een selectie uit Het
Pantheon, de permanente tentoonstelling
in het Letterkundig Museum met hoogte-
punten uit duizend jaar Nederlandstalige
literatuur. De eBooks eregalerij is een
project binnen de ontwikkeling van
een landelijke digitale bibliotheek en
is een voorbeeld van een succesvolle
samenwerking tussen drie culturele
instellingen in het beschikbaar

maken van cultureel erfgoed.
Meer informatie is te vinden op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Zomeravond Korenfestival

Op zaterdagdag 28 mei wordt in het
openluchttheater in Mariahout voor de
derde keer het Zomeravond Korenfestival
gehouden.
Dit jaar nemen de volgende koren deel :
- Het Beek en Donks Gemengd Koor
- Cantando uit Eerde
- Gemengd Koor Marcanto uit

Mariahout
- Primavera uit Lieshout
Alle koren zingen meerstemmig. Het
Beek en Donks Gemengd Koor wordt
door een pianiste begeleid. De overige
koren zingen a-capella; dus zonder
begeleiding.
Het repertoire dat deze avond ten gehore
wordt gebracht  is internationaal, van licht
klassiek tot populair; van ingetogen tot
vrolijk, van stemmig tot opgewekt.
Dit zomeravondconcert  waarvan de
toegang gratis is begint om 20.00 en is
om ca. 22.30 uur afgelopen.
Bij slecht weer zal uitgeweken worden
naar het Buurthuis ,Bernadettestraat 43
in Mariahout.
Als je eens lekker in een natuurlijke
omgeving wilt genieten van een aantal
koren die met veel enthousiasme en
plezier hun zangkunsten vertonen dan
ben je 28 mei van harte welkom.



Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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Bewegen bij Kanker

Speciaal voor (ex-)kankerpatiënten biedt
Fysiotherapie en Training Kemps & Rijf
een beweegprogramma aan. In een
kleine groep van maximaal 9 personen
traint u aan het behoud of herstel van uw
conditie. Onder professionele begeleiding
van onze fysiotherapeuten traint u twee
keer in de week één uur.
Het kan zijn dat u herstellende bent van
kanker en uw conditie weer wilt opbou-
wen. Het kan ook zijn dat u uw conditie
op peil wilt houden tijdens bestralingen of
chemotherapie. In beide gevallen maken
de fysiotherapeuten een programma dat
bij u past en dat u aankunt.
Elke 3 à 4 weken wordt een inloop-
spreekuur gepland met de fysiotherapeut
en oedeemtherapeute Judith van Asten
die ook in het Paramedisch Centrum
Laarbeek werkzaam is. Tijdens dit uur is
het mogelijk om individueel vragen te
stellen en problemen te overleggen.
Resultaat van het bewegen
Door regelmatig te bewegen is uw
hartslag in rust lager. Hierdoor wordt uw
hart minder belast. U zult merken dat u
minder snel buiten adem raakt, uw uit-
houdingsvermogen en conditie verbetert
en u meer spierkracht heeft. Het onder-
nemen van activiteiten wordt gemakke-
lijker. Wetenschappelijk onderzoek toont
bovendien aan dat sportief bewegen
tijdens en na de behandeling een
belangrijke bijdrage kan leveren aan uw
herstel.
Vermoeidheid
Net als veel mensen met kanker heeft u
wellicht last van vermoeidheid. Alles kost
veel meer energie dan normaal. U krijgt
het goedbedoelde advies om rustig aan
te doen, maar rust heeft als nadeel dat
uw conditie nog verder achteruit gaat.
Wanneer u deelneemt aan het beweeg-

programma zult u merken dat u zich
beetje bij beetje steeds fitter voelt. U
merkt dat uw conditie verbetert en u bent
minder snel moe.
Samen bewegen werkt beter
Het is voor sommige mensen moeilijk om
zelf de motivatie te vinden om te bewe-
gen. Daarom traint u in het programma
van Fysiotherapie en Training Kemps &
Rijf in een groep. Bewegen in groeps-
verband kan leuk en motiverend zijn.
Deelnemers van de groep begrijpen
elkaar beter, omdat zij hetzelfde mee-
maken. Dit geeft zelfvertrouwen en doet
angst voor inspanning verdwijnen.
Somberheid en depressieve klachten
kunnen verminderen.  Bovendien kan de
omgang met sportieve lotgenoten u veel
ideeën opleveren over andere activiteiten
die bijdragen aan uw herstel of omgang
met kanker.
Kosten
De kosten voor Bewegen bij Kanker
onder begeleiding van de fysiotherapeut
vallen onder de aanvullende verzekering.
De fysiotherapeut kan u hierover
informeren.
Voor elke deelnemer wordt een bedrag
overgemaakt naar KWF.
Voor verdere informatie neemt u gerust
contact op met fysiotherapie en training
Kemps & Rijf.
Molenstraat 9a
Tel.nr.: 0492 – 38 21 20
5735 BJ Aarle – Rixtel
www.fysiokempsrijf.nl

KKKKKlokje

Knusse lente tuinfair op  tweede
pinksterdag.
Van 11.00 uur tot 16.00 uur met gezellige
kraampjes en live muziek. Aarleseweg 3
lieshout.
Madeliefste-creatief  06-20270699



Pagina 22RRRRReportAAAAAd:

T.S.C. Aan de Wielen 40 jaar jong.

In 1971 vond de oprichting plaats van
Toer- Sportclub “Aan de Wielen”. Het
eerste bestuur werd gevormd door Huub
van Bokhoven, Willem Verhoeven en
Harry van Duuren. De contributie werd
vastgesteld op één gulden per maand.
Het inschrijfgeld bedroeg twee gulden
vijftig. Nu 40 jaar later bedraagt de
contributie één euro per maand en het
inschrijfgeld ook één euro. Jeugdigen en
65 plussers betalen € 7.50 per jaar. Bij de
oprichtingsvergadering in 1971 werden
direct negentien aanwezige personen als
lid ingeschreven. Dit waren: Jan van
Ganzewinkel, Henk Nooyen, Albert
Engelen, Antoon van Roy, Wim van de
Vossenberg, Ruud Biemans, Rini
Daniëls, Paul Kweens, Antoon Geerts,
Henk Daniëls, Adriaan Vriens, Willy
Konings, Harry van Duuren, Huub van
Bokhoven, Willem Verhoeven, Wim
Daniëls, Henry Keunen, Harry van
Ganzewinkel en Nol van de Elzen. Een
originele naam was tijdens de verga-
dering snel bedacht. Wim van de Vos-
senberg had de gewoonte om tijdens
fietstochten tegen iedereen die werd
gepasseerd te roepen: “Aan de Wielen”.
Bij de oprichting werd deze lijfspreuk voor
eeuwig in de naam van de fietsclub
vastgelegd. In het eerste half jaar groeide
de club van 19 naar 77 leden. Daar
zorgde secretaris Willem Verhoeven
persoonlijk voor. Tijdens zijn wekelijkse
bezoek aan de horeca sprak Willem
bekenden aan met de woorden “ oh ja…
ik krijg nog twee gulden vijftig van je”. Op
de vraag waarvoor dat dan wel was
antwoordde Willem steevast; “omdat je
lid bent geworden van Aan de Wielen”.

De meesten reageerden hier positief op
en trokken lachend de portemonnee.
Procentueel is het ledenaantal nooit
meer zo snel gegroeid als in die tijd. Stil
heeft de groei nooit gestaan. Aan de
Wielen telt in 2011 ruim 300 leden.
Reportad is in gesprek met Ton Schepers
die in 1971 bij de tweede vergadering van
de toen nog jonge club in het bestuur
werd gekozen. Eerst als penningmeester
en later volgde hij Wim van Seggelen bij
diens afscheid als voorzitter op.
Ton Schepers vertelt dat gezondheids-
perikelen in feite de reden vormden dat er
in Aarle-Rixtel in groepsverband gefietst
ging worden. Adriaan Vriens had het
medische advies gekregen om meer te
bewegen. Als erkend rijwielhersteller was
het logisch dat hij ervoor koos om dat op
een fiets te gaan doen. Al gauw had hij
een paar maten om zich heen verzameld
die op de zaterdagmiddagen gezamenlijk
een rondje gingen fietsen. Van hieruit ont-
stond het idee om een wielervereniging
op te richten. Naarmate het aantal leden
toenam werd de vraag om zaken bestuur-
lijk te structureren toe. Om het bestuur te
ontlasten voerde Willem Verhoeven een
organisatiestructuur in waarbij commis-
sies deeltaken van het bestuur over-
namen. Zo werden commissies gevormd
die verantwoordelijk waren voor de
diverse onderdelen die binnen de club
belangrijk waren. Er kwamen twee com-
missies die de fietstochten organiseerden
en een commissie die zorgde dat leden
ook in de winter actief bleven. De
publiciteitscommissie brengt 11 keer per
jaar een clubblad uit. Door deze aanpak
zijn er binnen de vereniging veel leden
met een taak. Het systeem werkt al 40
jaar naar tevredenheid. Er zijn voldoende
leden die de handen uit de mouwen willen
steken. Als het bestuur of een commissie
wat extra hulp nodig heeft wordt die vlot
geboden. De betrokkenheid van leden is
groot.
Het is niet vreemd dat ook voor het



veertig jarig bestaan een commissie in
het leven werd geroepen. Hun opdracht;
alle activiteiten die Aan de Wielen in een
regulier jaar organiseert extra aandacht
geven. Tijdens de opening van het
seizoen op 9 januari kwamen alle winter-
activiteiten aan bod. Die zondag werd er
gewandeld naar de Duvelsberg waar
tegelijkertijd de veldrijders actief waren.
Op het parkoers werden wandelaars en
fietsers verrast met een winterse trakta-
tie. ’s Middags werd er in de Couwen-
bergh gerikt en gejokerd, een bezigheid
die in de wintermaanden maandelijks
wordt georganiseerd. Op 28 mei vindt er
in het clubhuis een feestavond plaats.
Bescheiden maar gezellig, passend bij
de cultuur van de club. De avond wordt
opgeluisterd door een orkest waarvan 2
leden ook actief lid zijn bij Aan de
Wielen. Tijdens de avond worden de nog
lid zijnde oprichters in het zonnetje
gezet. Op zondag 26 juni is er voor leden
en hun partners een hap- en trapfestijn.
Een combinatie van rustig fietsen en op
verschillende plaatsen lekker eten. Hierbij
wordt de mogelijkheid geboden om
gebruik te maken van een tandem. Eind
augustus nemen 45 goed getrainde
fietsers van de club deel aan de door de
jubileumcommissie georganiseerde tocht
van Aarle naar Arlon (België) en terug.
Arlon is het Franse woord voor Aarle.
Deze prachtige tocht, dwars door de
Belgische Ardennen is ruim 600 kilo-
meter lang en wordt in 4 dagen afgelegd.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Thuis wordt de route eerst in kaart
gebracht. Er wordt daarbij gezocht naar
de meest fietsvriendelijke wegen. Daarna
wordt de route met de auto verkend en
op papier gezet. Hiervoor moeten
meerdere dagen worden uitgetrokken.
Verder is het zaak om volgauto’s te
organiseren die de deelnemers bij pech
terzijde kunnen staan. Bagage moet
worden vervoerd, slaapplaatsen en
aanlegplaatsen voor onderweg geregeld.
Om de kosten laag te houden wordt

overnacht in jeugdherbergen in Malmedy,
Hollenfels (Luxemburg) en Luik. Het is
een voordeel dat we met het organiseren
gebruik kunnen maken van in het ver-
leden opgedane kennis. Bij vorige jubilea
hebben we een tocht georganiseerd en
gefietst over ongeveer dezelfde afstand.
De eerste keer non stop in estafette vorm
en de tweede keer in drie dagen. Destijds
was het de 12-Provincie tocht. Zo
genoemd omdat we tijdens de ronde door
12 provincies van Nederland fietsten. Ten
opzichte van toen is het nu een groot
voordeel dat we gebruik kunnen maken
van voor de fiets geschikte GPS
systemen. Naar verwachting wordt er in
drie groepen gefietst. De groepen
onderhouden elk een op de deelnemers
afgestemde snelheid. Bij pech van één
van de deelnemers wacht de hele groep.
Pas als het euvel is hersteld wordt er
weer vertrokken. We vertrekken als groep
en komen als groep aan. Dat zijn we zo
gewend en doen we als we in onze eigen
omgeving fietsen precies zo. De onder-
linge samenhang is groot. De tocht naar
Arlon is alleen geschikt voor de goed
getrainde fietser. Voor de recreatieve
fietsers wordt begin september een twee-
daagse tocht met overnachting georgani-
seerd. De uitgestippelde afstanden zijn
ongeveer 60 à 70 kilometer per dag. Ook
hierbij wordt de bagage van de deelne-
mers door de organisatie vervoerd.
Reportad vraagt aan Ton: “over hoeveel
commissie leden beschikken jullie”? Ton
Schepers vertelt dat in de diverse
commissies wel 30 tot 40 leden een rol
spelen. De verschillende activiteiten
worden breed gedragen. Dat is de kracht
van de vereniging. De leden bepalen wat
voor activiteiten er gebeuren. Een nieuwe
activiteit heeft alleen toekomst als er
voldoende draagvlak is. Fietsers, van
recreant tot randonneur, kunnen in het
fietsseizoen iedere week aan een tocht
van hun gading deelnemen.
Reportad kan in twee pagina’s niet
beschrijven wat Aan de Wielen deed en
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De Meikever

Afgelopen week had ik zomaar een zeer
onaangename ontmoeting met een teek
die zich onaangekondigd had genesteld
in de knieholte, een onooglijk kleine bruin
bolletje. Gelukkig egaal bruin want de
gestreepte soort is levensgevaarlijk . De
ziekte van Lyme ( Borreliose) is niet
ondenkbeeldig en zeg niet dat overkomt
mij niet want duizenden mensen ( ruim
22.000 in 2009)worden elk jaar getroffen
en de ziekte kan zeer ernstige vormen
aannemen en zelfs chronische aan-
doeningen opleveren . Nadeeltje van de
mooie voorjaarsdagen want we moeten
zo nodig de heide op en de bossen in.
Och, het valt allemaal wel mee met dat
ongedierte, denk ik dan bij mezelf.
Plotseling zag ik ze allemaal voorbij
komen. De steek muggen en dazerikken,
de wespen  en hommels, de pissebed-
den en oorwurmen , de vette spinnen en
zeer lastige fruitvliegjes, de muizen en
ratten, de vleermuizen en agressieve
kraaien, de bloedzuigers en kwallen, de
glibberige naaktslakken en de bijtende
mieren(altijd waar ik in het gras ga
zitten), de prikkelend processierupsen en
kriebelende  bladluizen. Bah, wat een
verzameling griezels en lastig spul en dat
allemaal in onze eigen leefomgeving.

Maar alles wat leeft en kriebelt om ons
heen heeft een functie in de levens-
systemen, denk ik dan maar.  Oja, de
teek is vakkundige verwijderd door  mijn
lieftallige echtgenote met een speciaal
tangetje. Even de nek om- en eruit
draaien, want anders blijft de helft zitten
en dan gaat het nog fout. Onze hond,
anders een fervent verzamelaar van deze
beestjes, had er deze keer geen. Zeker
niet lekker genoeg.
Ik vergaap me aan de bloemenpracht in
menige berm, echter buiten Laarbeek.
Het wil hier nog niet zo erg vlotten met de
variatie. Ik vond de akkerranden vorig jaar
zo her en der een goed begin, eerlijk  is
eerlijk, maar het kan beter, voorbeelden
genoeg in de gemeenten om ons heen.
Gelukkig dat we een enthousiaste wet-
houder Biemans hebben. Hij gaat er voor,
dat beloofde hij vorig jaar tenminste. Wat
maakt dat nou uit, een rijtje maïs minder.
Je moet wel een echt hart voor de natuur
en de ecosystemen hebben. Geef de
aarde door aan onze kleinkinderen, maar
wel compleet en niet dat de restanten
alleen nog te bezichtigen zijn in het
natuurhistorisch museum. Zo’n aarde
moet je niet meer door willen  geven.
De mooiste berm vond ik de afgelopen
week toch langs de kanaaloever van de
omleiding. Een ware bloementuin door
een massa fluitenkruid. Toen daar die
middag ook nog het felblauw van een
ijsvogel tussendoor kwam was kon de
dag niet meer stuk. Al eerder werden ze
in die omgeving waargenomen. De zand-
bulten van de waterzuivering vormen
natuurlijk de ideale broedomgeving en vis
genoeg in de paaiplaatsen langs het
kanaal. De heggenmus heeft jongen en ik
heb ze gisteren op de foto gezet. Ze
kijken heel parmantig in de camera met
een blik van: Wat moet je hier. Geen
schuw gedrag want ze weten natuurlijk
dat ik behoor tot de ongevaarlijke soort
mens die de natuur respecteert. Mooi
plaatje.                          De meikever.

doet.  Leden kunnen dit allemaal via hun
eigen clubblad en website lezen. Ik kan
alleen constateren dat “Aan de Wielen”
40 jaar jong is en nog vol energie zit. En
in de praktijk brengt wat de dokter van
Adriaan Vriens destijds zei. ‘Fietsen is
niet alleen goed voor je lichaam, ook voor
je geest.’ Reportad wenst: “Aan de
Wielen” van harte proficiat met hun
jubileum. Op naar de vijftig, hopelijk
maken we dit allemaal nog mee. Ton
bedankt voor je tijd en de koffie smaakt
ook bij de Rabobank goed.
Reportad
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Autobedrijf
Vossenberg
De Duivenakker 7a
5735JA Aarle-Rixtel

Telefoon 0492-382722
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

DAR
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Laarbeekse zomerse
“Club en
koppelkampioenschappen
Jeu de Boules”.
Voor het eerst in de geschiedenis.

De gemeente Laarbeek is rijk aan
verenigingen. De verenigingen zijn dage-
lijks, wekelijks bezig met hun activiteiten.
Dat geldt ook voor alle sportclubs.
Een van die sporten binnen Laarbeek, is
Jeu de Boules. Iedere kern van Laarbeek
heeft een eigen Jeu de Boules-club, deze
clubs bezitten hun eigen Jeu de Boules-
banen in de kernen. Onderlinge voeren de
kernen strijd tegen elkaar door het jaar
heen. In het najaar gebeurt dit dikwijls in
Gemert, daar is de Jeu de Boulesclub in
het bezit van verschillende binnenbanen,
zodat het ook tijdens slecht weer kan
doorgaan.
In de zomer zijn er op de buitenbanen van
de clubs zijn diverse uitwisselingen.
Op deze manier proberen de clubs van de
kernen van Laarbeek in wedstrijden met
hun club strijd tegen elkaar te leveren,
maar ook gezellig met elkaar bezig zijn.
Het is een sport die menigeen ervaart als
een mooie sport, met een sportieve
onderlinge strijd, dit voor zowel jong, als
oud.
Na verschillende jaren gaan  de clubs
met iets nieuws beginnen.
Voor de eerste keer in de geschiedenis
zal er een strijd gestreden worden voor
het clubkampioenschap, maar ook voor
het Koppelkampioenschap van Laarbeek.
Dit zal gebeuren op 17 mei 2011, dan
gaan de Jeu de Boulesclubs van Laar-
beek een onderlinge unieke strijd aan om
het kampioensschap van de club, maar
ook om het koppelkampioenschap van
Laarbeek. Het is de eerste keer dat dit in
deze vorm gaat gebeuren.  Het zal
plaatsvinden in het De Boulodrome van
Littie of Littienie  in Helmond op de

braak, deze Boulodrome is voorzien van
16 binnenbanen en 24 buitenbanen.
Iedere club zal mee doen met 20
deelnemers, die zich persoonlijk kunnen
opgeven bij
W. van den Vossenberg tel. 0492-
381438.
Wat de indeling van de wedstrijden
betreft, kijk voor  informatie op:
www.jeu-de-boulesclub-aarle-rixtel.nl
onder,  Toernooien/koppelkampioenschap
Het zal een spannende onderlinge strijd
worden, wie wordt clubkampioen, maar
wie worden er koppelkampioen van
Laarbeek voor de eerste keer in de
geschiedenis.
Wilt u meer weten over deze mooie
sport, breng eens een bezoek aan een
van de clubs in een van de kernen, of kijk
op www.jeu-de-boulesclub-aarle-rixtel.nl
Theo Vogels.

Seniorenavond

Op woensdag 18 mei organiseert
Stichting dorpsfeesten Aarle-Rixtel in
samenwerking met de KBO Aarle-Rixtel
een Seniorenavond voor alle 55-plussers
uit Aarle-Rixtel. Deze avond wordt ge-
organiseerd omdat stichting dorpsfeesten
Aarle-Rixtel vindt dat het voor alle
inwoners van de kern Aarle-Rixtel een
feest moet organiseren.Dit jaar wordt een
optreden verzorgd door de Notenkrakers
uit Helmond. Zij brengen een sfeervol
programma met humor en vooral veel
muziek. U kunt genieten van vele beken-
de nederlandstalige meezingers. In de
pauze wordt een loterij gehouden,
hiervoor krijgen de bezoekers bij binnen-
komst een gratis lot. De avond begint om
20:00 uur, de zaal gaat open om 19:15
uur.
Stichting dorpsfeesten Aarle-Rixtel wil
benadrukken dat deze avond ook
bestemd is voor niet-KBO-leden.
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besteden en kan naar van alles toe gaan
wat ik daar tegen kom. Denk aan:
klamboes tegen malariamuggen, boeken
voor scholen, verf voor een weeshuis,
bedden voor een ziekenhuis etc. Ik ga er
voor zorgen dat het echt bij de lokale
bevolking terecht komt!
Koop allemaal dus zo snel mogelijk je
kaartje voor het benefietconcert. Dan heb
je en een hele leuke avond met goede
bands en daarnaast help je ook echt de
mensen in Oeganda!
Kaartjes kosten 6 euro en kun je
bestellen via
kimsbenefietconcert@gmail.com of via
lakeihelmond.nl.
Hopelijk tot 27 mei!
Liefs, Kim.

Collecteweek
Nationaal Epilepsie Fonds.

In de week van 23 tot 28 mei 2011 gaan
ruim 35.000 vrijwilligers op pad om huis
aan huis te collecteren voor het Nationaal
Epilepsie Fonds – De Macht van het
kleine. De opbrengst van de collecte is
bestemd voor wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichtingsactiviteiten, de organi-
satie van aangepaste vakanties voor
mensen met epilepsie en individuele
hulp. In Nederland leven 120.000 mensen
met epilepsie. Zij kunnen onverwacht een
epileptische aanval krijgen: een plotse-
linge, tijdelijke verstoring van het elek-
trisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig
hebben de meeste mensen met epilepsie
baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30
procent last houden van aanvallen. Om te
kunnen blijven helpen, is er geld nodig.
Daarom komen de collectanten in de
week van 23 mei voor een vrijwillige
bijdrage bij u aan de deur: (zijn er nog
mensen die nog wat tijd over hebben dan
hoor ik dat graag: Hans Schepers: tel:
0492-382528 of E-mail
jpmtschepers@onsbrabantnet.nl) B.V.D.

Benefietconcert voor Oeganda

Op 9 juni a.s. vertrek ik, Kim Jansen,
voor 3 maanden naar Oeganda. Hier ga ik
stage lopen op een basisschool in een
sloppenwijk van de hoofdstad Kampala.
Dit alles voor mijn studie Docent Muziek
aan het conservatorium van Utrecht. Een
hele belevenis maar ik wil daar niet met
lege handen aankomen!
Hopelijk kan ik iets goed doen voor de
arme mensen daar.
Daarom heb ik een benefietconcert
georganiseerd. Dit vind plaats op 27 mei
a.s. in Poppodium Lakei in Helmond (zie
poster voor meer info!).
Het wordt echt een leuke avond met
goede bands en het belangrijkste: Het
volledige bedrag van het kaartje gaat naar
goede projecten in Oeganda, 100% Non-
Profit dus. Een deel van de opbrengst
gaat naar de school waar ik ga werken
zodat er weer verschillende kinderen uit
de sloppenwijken gratis naar school
kunnen gaan. Het overige deel ga ik zelf
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

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

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

openingstijden:
ma 13.00-17.00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

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

www.kapsalonastrid.nl
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Babymassage
Samen genieten!

Puur genieten van je baby! Je kindje
aanraken en voelen. Een rustmoment in
de dag.
Een cursus babymassage is genieten,
zowel voor jou als voor je baby!  Baby-
massage is een bijzondere manier om je
baby te leren kennen.  Zonder woorden
leer je de taal van je baby te verstaan,
lichaamstaal!  In de eerste negen maan-
den is dit de enige taal die je baby
spreekt. Massage betekent aanraking en
liefkozing. De babyhuid heeft hieraan net
zoveel behoefte als aan voeding. Door
babymassage leert je baby zijn eigen
lichaam kennen. Bepaalde lichaams-
functies worden gestimuleerd, de
spijsvertering wordt bevorderd, de eetlust
verbeterd.  Daarnaast is het vooral een
unieke kans om in aandacht met je baby
bezig te zijn.
Babymassage start op vrijdag 20 mei
om 09:30 uur in Zorgboogcentrum De
Ruijschenberg  te Gemert. De cursus
bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur.
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U kunt zich opgeven bij De Zorgboog
Gezondheidsservice via telefoonnummer
0492-348 677 of via de website van De
Zorgboog www.zorgboog.nl (klik op
cursussen). U kunt ons ook mailen:
cursussendiensten@zorgboog.nl

BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG

KKKKKlokje

Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.

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

ATTC77 houdt op zondagmiddag 22 mei
2011 een gezelligheidstournooi voor alle
leden en speciaal ook voor alle oud-
leden. Al jaren zat een dergelijk tournooi
in de pen maar na verwoedde pogingen
om de oude ledenbestanden op orde te
krijgen is toch maar besloten om vanaf
januari 2011 de uitnodiging door middel
van advertenties en berichtjes in de
plaatselijke en regionale media onder de
aandacht te brengen.
Veel oud-jeugdleden zijn vertrokken uit
het ouderlijk huis en hebben hun intrek
genomen in studentenkamers en wo-
ningen in de steden. Aarle-Rixtel is
daarmee wat ontvolkt maar toch wil de
Aarle-Rixtelse tafeltennisclub de band
met al deze oud-leden niet verliezen. Het
is hartstikke gezellig om de gezichten

Aan de Wielen
Regelmatig passeren nu bij onze
vereniging activiteiten in het kader van het
40-jarig bestaan. Een van de hoogte-
punten daarvan is de feestavond op 28
mei. Voor begin juni staat de 34e editie
van onze Avondfietsvierdaagse op het
programma, dit jaar wordt die gehouden
in het kader van Laarbeek Watermaand.
De vierdaagse wordt gehouden van 6 t/m
9 juni, start tussen 18.00 en 19.00 uur
vanaf ‘t Heuveltje. Volgende keer komen
wij op dit evenement uitvoerig terug.
afd. publ.

van vroeger weer eens te ontmoeten en
dan tegelijkertijd een balletje te slaan.
Ook is  ATTC77 onderdeel van de sociale
media geworden en zijn ze te vinden op
hyves. Daarnaast wordt gewerkt aan het
vernieuwen van de website van ATTC77 .
De tijd vergt dat er met nieuw elan naar
gekeken gaat worden. Druk bezig dus bij
ATTC77.
Tot nu toe valt het mee met het aantal
aanmeldingen voor de Reunie op 22 mei
2011. Reden waarom ATTC77 onder haar
leden een prijsvraag heeft  uitgeschreven
zodat degene die de meeste oud-leden
mee (aan)brengt een verrukkelijke prijs
mag ontvangen.
Opgave en deelname is nog mogelijk en
kan via attc77@hotmail.nl of bellen met
06-38212921.
ATTC77 hoopt op een gezellig tournooi!
www.nttb.nl/attc77

Als nun echte Aarlese,
had ik het nooit kunnen dromen,
maar toch is ‘t er van gekomen.
Ik ben trots op Helmond
en zal u uitleggen hoe dat komt.
2,6 miljoen trekt men daar uit,
voor aanleg/verbetering van fietspaden,
dat ik daar ook gebruik van zal maken,
laat zich natuurlijk raden.
Daarbij komt ruim 4 miljoen voor de
flitspad,
van Helmond naar de Lichtstad.
Ja echt iets om jaloers op te zijn,
want in Laarbeek zijn er plannen zat,
maar die blijven allemaal in het vat.
Onze Gemeente spendeert zonder
flauwe kul,
het formidabele bedrag van nul komma
nul.
RD

www.gemeenschapsblad.nl



Pagina 34



Pagina 35



Pagina 36



Pagina 37BBBBBericht van:

Klokkendorper
Festival  voor

Voorverkoop
Klokkendorper Festival
Klokkendorper viert jubileum met
medewerking van PETAZZIE MI SKRUW-
SAWS en MARTIN MORERO.
Tijdens het pinksterweekeinde wordt in
Aarle-Rixtel het alom bekende KLOK-
KENDORPER FESTIVAL gehouden. Dit
jaar krijgt het Festival een speciaal tintje.
Eénerzijds omdat dit de vijfenveertigste
editie van het Festival is. Anderzijds
omdat in 2011 de Klokkendorper 50
jaar bestaan. Het festival zal dit jaar
dan ook geen 3 maar 4 dagen duren. De
vrijdag is voor de kinderen van Laarbeek.
Zij zullen de “War Child for kids” musical
uitvoeren.
Op zaterdag volgt de Laarbeekse avond,
met medewerking van Laarbeekse
artiesten. De avond wordt afgesloten in
Tirolersfeer door “Die Lustige Schlager-
freunde”.
Nog meer bekende artiesten zullen zich
op zondag en maandag presenteren.
Na 4 jaar zal Brabants’ bekendste caba-
retgroep PETAZZIE MI SKRUWSAWS
weer eens terug op het Klokkendorper
podium te vinden zijn. Petazzie treedt
aan met band. Het dak van de feesttent

zit goed vast, Petazzie gaat toch zien of
het er af kan. Wie van gezelligheid en
Petazzie houdt kan maar beter 12 juni in
zijn agenda zetten. Op maandag wordt
het festival afgesloten met een optreden
van MARTIN MORERO. Het bekende
karakter uit de hitserie “Gooise Vrouwen”,
zal op het Klokkendorper podium een
show brengen vol met bekende hits en
meezingers. Na afloop van zijn optreden
volgt een meet en greet en zal Martin
graag een babbeltje met u maken of met
u op de foto gaan.
Ook zal Martin de bestemming van de
vliegreis aan het winnende team van de
“Pullen vullen voor War Child
competitie” bekend maken en namens
War Child de check in ontvangst nemen
met de bijdrage die het Klokkendorper
Festival aan War Child doneert.
VOORVERKOOP
De voorverkoop start op DONDERDAG 19
MEI om 20.00 uur in café-zaal ’t
Heuveltje, Dorpsstraat 86 in Aarle-Rixtel.
Iedere avond kunnen wij ongeveer 1000
bezoekers verwelkomen, dus zorg dat u
tijdig uw toegangskaarten reserveert.
Om een impressie te krijgen van het
festival en om het volledige programma te
zien kunt u een bezoekje brengen aan
onze website
www.klokkendorperfestival.nl.
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Dorpswandelingen in Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel heeft in cultuurhistorisch
opzicht een aantrekkelijk dorpscentrum,
zoals de Klokstraat,de  Kapellaan, de
Kouwenberg,de Dorpsstraat, het Heuvel-
tje enz.
Ook buiten het centrum is het in Aarle-
Rixtel prachtig wandelen ( en fietsen)
zoals op De Opstal, het Laar, Croy, de
Heikant enz.
De heemkring brengt al dit moois graag
onder aandacht van het publiek.
Velen hebben dat al ontdekt door deel te
nemen aan een van de dorpswandelingen
die door de heemkundekring voor groe-
pen worden georganiseerd.
Deze wandelingen kunnen zowel met een
dorpsgids ( groepen) als via een brochure
( individueel) worden gelopen.
De wandelingen zijn heel goed te
combineren met een etentje of bijvoor-
beeld een bezoek aan de Heemkamer,
Galerie Bies, Streekmuseum ’t Pumpke
en het Klompenschuurtje.
Ook komt er binnenkort een apart
Kerkenpad waarbij o.l.v. een gids een
bezoek kan worden gebracht aan de
Mariakapel, het Kouwenbergs kerkje en
onze Parochiekerk.
Daarnaast zijn er rond Aarle-Rixtel tien “
ommetjes “ uitgezet. Deze leiden de
wandelaar door de mooiste landschappen
van Aarle-Rixtel, zoals de Opstal, De
Reijbroeken, Strijp, Croy, Valkendijk,de
Hut en de Biezen.
Deze ommetjes zijn opgenomen in een
aparte wandelbrochure, die bij het VVV-

steunpunt  en op de heemkamer te
verkrijgen is.
Voor boekingen en informatie kan men
terecht bij Henk van Beek, telefoon 0492
381851

Verslag Koninginnedag 2011

Zaterdag 30 april 2011,
Na een flinke onweersbui vrijdag voor
Koninginnedag was alles weer opge-
droogd en kon het middagprogramma
starten op ons sportpark. Dit jaar hadden
we weer een aantal leuke dingen zoals
jaarlijks terugkerend de spelen voor de
aller kleinsten. We hadden een aantal
dames bereid gevonden om te schmin-
ken, een spellencircuit met gat- en
penaltyschieten, Bert was er weer met
de huifkar, een tweetal spetterende
optredens van dansgroep Dédé en nieuw
dit jaar de stoepkrijt wedstrijd die ervoor
zorgde dat de stoep er gekleurd bijlag.
De uitslag van de penalty wisselbokaal
was dit jaar als volgt: Categorie 5-7: Lars
Maas, 8-10: Mees van Roy en 11-13:
Teun de Koning.
Van Harte gefeliciteerd.
Bij deze wil ik alle deelnemers en vrij-
willigers hartelijk bedanken voor hun inzet
zodat dit weer een geslaagde dag mocht
zijn.
DANK, DANK
Namens de jeugdcommissie nevenacti-
viteiten: Arjen van den Tillaar



Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419Voor tegels en sanitair bezoek

onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:

www.vanrooydasmooi.nl

Hagelkruisweg 10

5735 BH Aarle Rixtel

T. 0492-381865

M. 06-13740800

info@henkmertens.nl

www.henkmertens.nl
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TE KOOP
1. Zeer goed uitziende betaalbare instapklare tussenwoning

Prijs: € 249.000,00 KK
Adres: Dijkmanstraat 12 te Aarle – Rixtel
 zie foto’s op Marktplaats.nl

2. Schitterende ruime tweekapper (650 m³ inhoud)
met zwembad en aanpandige garage en gelegen
tegenover prachtig speelplein voor de kinderen
Prijs: € 389.000,00 KK
Adres: De Malthezer 23 te Aarle – Rixtel

Voor informatie of bezichtiging bel: 06 – 201 789 55
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Terugblik op Koninginnedag 2011
in Aarle-Rixtel
Kerkplein
Het ochtendprogramma van Koninginne-
dag in Aarle-Rixtel begon dit jaar met de
vrijmarkt op een mooi versierd kerkplein.
De eerste verkopers waren al om kwart
over negen aanwezig om zeker te zijn
van een goede plek. Om tien uur werd
gestart met de verkoop, al konden de
kopers en verkopers nauwelijks wachten
tot die tijd. Door de kinderen werden de
te koop aan geboden spullen met veel
plezier aangeprezen. Diverse spullen
wisselden dan ook van eigenaar. De
mogelijkheid om een portret met
koninklijke allure te laten maken doet
zich ook niet dagelijks voor. Menigeen
liet zich deze kans dan ook niet ontgaan.
Ook de kraam waar men zelf
jongleerballen kon maken werd zeer druk
bezocht.
Mede door het mooie weer kwamen er
veel bezoekers op de vrijmarkt. Harmonie
De Goede Hoop zorgde voor een toe-
passelijke sfeervolle muzikale omlijsting.
Veel van de aanwezige kinderen namen
deel aan diverse spelletjes, zoals
eierlopen, spijkerpoepen, blik werpen,
door het gat schieten, en koekhappen.
Nieuw dit jaar was het overallhangen, wat

gezien het enthousiasme waarmee de
kinderen hieraan deelnamen, goed in de
smaak viel. Als beloning voor deelname
aan alle spelletjes kreeg men een fraai
Koninginnedag diploma. Om twaalf uur
werd de jaarmarkt afgesloten en werden
de niet verkochte spullen snel opgeruimd.
Daarna was het tijd om mee te doen met
de versierde fietsenoptocht. Een reeks
met veel ijver versierde fietsen, skelters,
en zelfs driewielers werd hier voor
ingeschreven. Met de harmonie voorop
trok een vrolijke stoet door het dorp . Na
terugkeer op het kerkplein werd het
Wilhelmus gespeeld door de Harmonie.
Hierna werden de prijzen voor de mooiste
en origineelst versierde fietsen uitgereikt.
Uitzonderlijk hierbij was dat de jury aan
drie kinderen nog een extra prijs toe-
kende voor de bijzonder fraaie wijze
waarop zij hun fiets versierd hadden. Het
officiële ochtendprogramma werd afge-
rond met een appel, snoepzak en een
blikje drinken voor iedere deelnemer.
Mede dankzij het mooie weer kunnen we
spreken van een geslaagde sfeervolle
morgen. Wij willen iedereen die op wat
voor manier dan ook heeft bijgedragen
aan het slagen van deze morgen dan ook
heel erg bedanken.
Organisatie Koninginnedag Kerkplein
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12 mei Lichtprocessie
Morgen wordt in de parochiekerk een
“Maria-avond” gehouden. Onder schutse
van de beide gilden ( O.L. Vrouwe gilde
en het gilde St. Margretha) en met
muzikale begeleiding van harmonie “De
Goede Hoop”, zal het genade beeld van
O. L. Vrouw, Zetel der Wijsheid, van de
kapel naar de parochiekerk worden over
gebracht. Het vertrek van de kapel is
vastgesteld op kwart vóór acht. Na de
huldiging in de kerk, tijdens welke het
gemengd koor “De Klokkengieters van
1660” de lofzangen zal uitvoeren, wordt
het genade beeld in een lichtprocessie
terug gebracht. De plechtigheden in de
Parochiekerk vangen aan om acht uur.

12 mei Verbond voor Veilig Verkeer
Dinsdag 16 mei zal in het patronaats-
gebouw de uitreiking plaats vinden van de
diploma’s aan de meisjes en jongens die
het Jeugd verkeersexamen met goed
gevolg hebben afgelegd. Geslaagd zijn:
Van de St. Jozefschool: Karel Aarts met
lof); Mattie van Alem; Chris Arts; Willie
van Bakel; Rinie van Bakel; Jan Beek-
mans; Peter Benjamins; Theo van Berlo;
Bennie van Bommel; Martie Brouwers;
Gerrie van Brug; Nico van Doorn; Harrie
van Dijk; Jan de Groot; Peter van Hooff;
Jan Kuyken; Tonnie van der Linden;
Willibrord Luyben; Cor Manders; André
Meulendijks; Gerrie Otten; Henk Raij-
makers; Henk van Schaik; Peter Sche-
pers; Willie Schuurman; Jos van de Ven;
Wim Verhoeven; Frits Vos; Willy
Waaiers; Jan van Wetten; Tonnie van
Wetten. Van de Mariaschool: Wilma v.
Berne; Thea Biemans; Maria Brewel;
Josea Brouwers; Thea v. Doren; Riekie
van Duppen; Maria van Falier; Linet
Fritsen; Annie van de Heijden; Henriëtte
van Heijst; Suze Houët; Bineke de Jong;
Maria Kerkhof; Antoinette van de Kerkhof;

Toosje Lentjes; Ina Martens; Miep
Nooijen; Rinie van der Oever; Annie
Raijmakers; Maria Raijmakers; Antoinet-
te Schepers; Tineke Schepers; Toosje
van Seggelen; Kea Swinkels; Annie
Verhallen; Maria van der Waardenburg;
Brigriet van de Waardenburg; Annemie
Wich en Maria van Bracht. De diploma’s
zullen worden uitgereikt door burge-
meester Janssens.

12 mei Naar de missie
Zaterdag 1 juli zal broeder Piatus ofm
Cap (Theophil Hagelaar) zich in Antwer-
pen inschepen voor de reis naar Quilaca-
huin in de provincie Orsono in Chili (Zuid-
Amerika). Broeder Piatus is aldaar
benoemd tot directeur van een internaat,
welke naar Nederlandse begrippen het
midden houdt tussen een ULO en een
Lagere Technische School. Quilacahuin
ligt 1000 km ten zuiden van Santiago. In
Aarle-Rixtel worden voorbereidingen
getroffen om de verftrekkende dorps-
genoot een passende herinnering naar de
verre missiepost mee te geven. De reis
wordt gemaakt met een Frans vracht-
schip met passagiers accommodatie.

12 mei Maatschappelijk Werk
Naar het voorbeeld van tal van ge-
meenten in den lande, is men in deze
gemeente eveneens overgegaan tot
reorganisatie van het burgerlijk arm-
bestuur, hetgeen heeft geleid tot
samenstelling van een nieuw bestuur
onder de naam: “Instelling voor Maat-
schappelijk Werk in de gemeente Aarle-
Rixtel”. Het bestuur hiervan is als volgt
samengesteld: W. Aarts, voorzitter;
W.J.C. Sanders, vice-voorzitter; leden:
P.H. Beniers;’J. Engelen en J.A.
Gijsbers. Als secretaris en penning-
meester werd benoemd M.A. M. v.d.
Heuvel, ambtenaar ter secretarie.

Helmondse Courant mei 1961






