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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  4 juni - Pinksternoveen
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Dameskoor - kindernevendienst

Martje Schepers – Fleskens (verj.)
Nel van Lierop
Hanneke van Berlo (m.g.)
Harrie Verbakel (j. get.)
Harrie en Lies Sloots - Migchels
Ria en Gerard Wouters – Heesakkers (3e j. get. )
Overleden ouders Wouters – van de Vossenberg

Zondag  5 juni  – 7e Zondag van Pasen – Week voor de Nederlandse Missionaris.
Pinksternoveen

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (Gregoriaans en samenzang)
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Jan van Dooren (sterfdag/O.L.V. Gilde)
Miet Verhoeven
Sien Nooijen (fund.)
Tonia van Dijk (par.)
Martina Aarts- van der Leemputten (trouwdag)
Bas en Anny van de Kerkhoff (par.)
Rosmarie van Esch - Keller
Familie van den Oever
Maria van Dijk – van de Kerkhoff (buurt)
Tot welzijn van de parochie

15.00 uur Kerk – Orgelconcert door Piet J. Groenendijk
Woensdag 8 juni - Pinksternoveen
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 11 juni t/m vrijdag 17 juni

Zaterdag 11 juni - Pinksternoveen
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst

Henk Nooijen (par./verj.)
Thieu Driessen
Maria Aarts – van der Linden (par.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  12 juni – 11e Zondag door het jaar – Hoogfeest van PINKSTEREN
50 jarig bestaan van de Klokkendorper Blaaskapel

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Klokkendorper Blaaskapel
Nellie Albers – van der Linden (2e j.get./par.)
Henk van Bommel
Overleden ouders van Duppen – Sterken  en Jos
Clasine van Duppen – Heijl

Week van zaterdag 4 juni t/m vrijdag 10 juni
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Overleden familie Sterken – van den Einden
J. van der Sanden
Overleden ouders Gijsbers – van de Graef

Maandag 13 juni - Tweede Pinksterdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Woensdag 15 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 18 juni t/m vrijdag 24 juni

Zaterdag  18 juni
10.00 uur Kerk- Gildemis St. Margaretha.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – geen kindernevendienst

Afsluitende gezinsviering voor de 1e communiecanten
Jan van Griensven (par.)
Ben Loomans
Martien van den Heuvel (vaderdag)
Karel van Hoof
Tot welzijn van onze parochie

Zondag  19 juni - 12e  Zondag door het jaar – ALLERHEILIGSTE Drieëenheid
Vaderdag

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Riek Sneijers en ouders (m.g.)
Sjef Heesakkers (j. get./buurt)
Jan Hendrix (vaderdag)
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Christ van Bommel (par.)
Overleden ouders van Vijfeijken – Egelmeers
Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
Bernard van den Elsen
Adriaan Looman
Toontje Manders (par.)
Bijzondere intentie (Boh.)
Voor alle vaders van onze parochie

Dinsdag 21 juni
13.00 uur Kerk – Gouden Bruiloft
Woord en Gebedsdienst

Johan en Marian Verbakel – Loomans, De Wolfsputten 9
14.30 uur Kapel – Gouden Bruiloft

Eucharistieviering
Jan en Jo Rovers – van de Berkmortel, Albers Pistoriusstraat 15a

Woensdag 22 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

OVERLEDEN
Jack van Leuken, Peelstraat 48, 44 jaar.
Antoon van Berne, Dokter Timmersstraat 9, 81  jaar
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Informatieavond
over het Vormsel

Leerlingen van groep 8 of van de eerste
klas van het voortgezet onderwijs die
komend jaar mee willen doen aan de
vormselvoorbereiding zijn samen met hun
ouders van harte welkom op:
Donderdag 16 juni om 20.00 u in de aula
van basisschool ‘De Heindert’
Kinderen die in Aarle-Rixtel naar de
basisschool gaan ontvangen een
uitnodiging via school, waarmee ze zich
kunnen opgeven. Degenen die elders op
school zitten, kunnen zich telefonisch of
schriftelijk opgeven bij de pastorie,
Heindertweg 1 (tel. 381215) of bij
Annemiek Kamp, Zwanendreef 12 (tel.
384004). Graag z.s.m. aanmelden.
Kun je niet naar de informatieavond
komen, maar wil je wel graag meer
informatie ontvangen over de vormsel-
voorbereiding geef dat dan ook even door.
We sturen je dan informatie toe. Ook
jongeren die vorig jaar al in het voortgezet
onderwijs begonnen zijn en die graag als
nog mee willen doen zijn van harte
welkom.
We hopen velen van jullie te begroeten.
De vormselwerkgroep

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 enz. 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.

Orgelconcert
Piet J. Groenendijk
in Aarle-Rixtel

Op zondagmiddag 5 juni is er een orgel-
concert op het fraaie Smits-orgel in de
kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie.
Het concert begint om 15:00 en wordt
gegeven door Piet J. Groenendijk uit
Breugel.
Het Smits-orgel uit 1854 is een drie-
klaviers instrument en bevat nog veel
oorspronkelijk pijpwerk. Ondanks het
bouwjaar kan men nog spreken van een
klassiek orgel, waarop ook oude muziek
goed tot klinken komt. De akoestiek van
de bijzonder mooie Waterstaatskerk
draagt bij aan de  prachtige  orgelklank.
Het programma bevat werken van J.S.
Bach, met enkele koralen en het
Präludium & Fuge in C (BWV 547) en
daarna romantisch repertoire van F.
Mendelssohn, C. Frank, en tot slot de
Introduktion und Passacaglia in d van M.
Reger.
De toegang is gratis met een vrije gave
na afloop van het concert.
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Kort woordje van Pastor M. Deli

Felicitatie !
Hiermee wil ik het Gilde Sint Margaretha
nog eens hartelijk feliciteren. Wat een
geweldige organisatie! Alles was tot in de
puntjes fijn geregeld.
Optocht en zéker het ‘onvergetelijke’
Defilé waren adembenemende momen-
ten. Zelfs de Belgen die op de tribune
zaten kregen er kiekenvlees van toen
onze Harmonie ‘het Wilhelmus’ begon te
spelen.
Ook de Pontificale plechtigheid  in de
kerk verliep heel sereen en sfeervol. Mijn
hoed af voor het team van gildebroeders
én gildezusters die deze viering met grote
zorg hebben voorbereid. En een dikke
pluim voor het Gemengd Koor De Klok-
kengieters. Onze Bisschop was duidelijk
heel content over dit schone gebeuren.

Eerste Heilige Communie
Afgelopen zondag was het opnieuw feest
in onze parochie.
29 kinderen deden hun Eerste Heilige
Communie. Ze waren allemaal op hun
paasbest. We mogen ook heel trots zijn
op de werkgroep E.H.C. , want deze
mensen hebben zich met hart en ziel
en… vooral met veel liefde ingezet om de
kinderen goed voor te bereiden op deze
grote dag. Want voortaan mogen ze,
samen met hun ouders, in iedere H. Mis
hun trouwe vriend Jezus ontvangen in de
heilige Communie.
Ja, voor ons welzijn, is het goed om
iedere zondag een uurke samen te
komen om naar Jezus te luisteren en
Hem in ons midden te verwelkomen in de
viering van de Eucharistie. Velen
bestormen onze Lieve Heer -24 op 24 uur
- met hun verzoekjes én met hun vragen.
Maar wanneer Hij vraagt, om op zondag,
een uurtje bij Hem te zijn,  geven
sommigen verstek. Kunnen we Jezus
nog steeds horen zeggen: “Komt allen tot
Mij die uitgeput zijt en onder lasten

gebukt, en Ik zal u rust en verlichting
schenken. Neemt mijn juk op uw schou-
ders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart; en gij zult rust vinden
voor uw zielen (in uw hart), want mijn juk
is zacht en mijn last is licht.”? (Mt.12, 28-
30) .

Jubileum 50 jaar Klokkendorper
Over het verloop van de dag op het
hoogfeest ‘Hemelvaart’ kan ik uiteraard
nog niet veel vertellen.
Maar op weg naar Pinksteren, kan ik u
wel aankondigen dat de H. Mis zal
worden opgeluisterd door ‘De Klokken-
dorper’. Het wordt in ieder geval een heel
speciale gelegenheid voor onze ‘Klokken-
dorper-vrienden’. Want op die dag vieren
ze hun 50-jarig bestaan en ook hun
45ste jaar Klokkendorper Festival.
Deze viering, beste vrienden, moogt ge
niet missen. Dus zorg dat ge erbij zijt.
Na afloop van de Liturgie op dit kerkelijke
Hoogfeest worden er nog enkele mooie
woorden uitgesproken door iemand van
‘De Klokkendorper’. Met deze wens ik
alle Klokkendorper’s nog een schone
toekomst! In de gloria!!!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Inloopavond
op kindercentrum Klimop.
Bent u geïnteresseerd in dagopvang of
buitenschoolse opvang, voor nu of in de
toekomst of wilt u gewoon een kijkje
komen nemen en kennismaken met ons
team?
Op dinsdag 31 mei tussen 20.00 en
21.00 uur staat de koffie en thee klaar op
kindercentrum Klimop en bent u van
harte welkom.

Wij zien u graag op 31 mei!

Vriendelijke groeten,
Team Klimop



 
Brabander  

Het feest café van brabant!!! 

2 juni jaarmarkt!!! 
Groot Terras!!! 

Buiten Tap 
 Podium wagen met de top band:  

Five Shots  
In de pauzes feest DJ!!! 
Terras open 10.00 uur!  

Live muziek vanaf 12.00 uur 
After party in het cafe met feest DJ !!! 

 
Run je eigen kroeg??? 

 
Je maakt reclame,bedenkt een thema en doet de aan kleding in de kroeg. 

Ga met maximaal 4 personen in juni of juli de wedstrijd aan om de 
hoogste dag omzet te draaien en win 30% van de dag omzet. 

De afsluitende avond is op 15 juli waarop de winnaars bekend gemaakt 
 zullen worden en de geldprijs overhandigd word. 

Lees de spelregels in het café en geef je op bij Liesbeth of Maarten  

Pagina 12
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IN MEMORIAM
TOON VAN BERNE.

Woensdag 18 mei overleed na een lang
ziekbed op 81-jarige leeftijd onze vrij-
williger en vriend Toon van Berne. Ruim
30 jaar heeft hij zich belangeloos ingezet
voor ons gemeenschapsblad. Bij het
vouwen en nieten en bij het bezorgen,
Toon was er bijna altijd. En niet onop-
vallend want we kunnen Toon gerust de
vrolijke noot van onze club vrijwilligers
noemen. Altijd in voor een geintje en altijd
wel een rake opmerking of leuke
anekdote. Met dit beeld voor ogen
hebben we op maandag 23 mei afscheid
van Toon genomen .  In onze herinnering
zal hij voortleven als een echte Aarlenaar
met het hart op de goede plaats. Wij
wensen echtgenote Nellie,de kinderen,
kleinkinderen en verdere familie alle
sterkte toe.

Namens de redactie,
De voorzitter,
Jan den Mulder.

Meldpunten voor uitvoering Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) en Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer
(Mobitax)

De gemeente Laarbeek is op 1 januari
2007gestart met de uitvoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) en op 1 mei 2008 met de uit-
voering van Collectief Vraagafhankelijk
Vervoer (Mobitax). U kunt voor voor-
zieningen van deze wet of voor de
aanvraag van dit vervoer terecht bij het
WMO loket in het gemeentehuis of de
WMO Servicepunten in Aarle-Rixtel,
Lieshout en Mariahout. Ook kunt u daar
terecht voor meer informatie hierover.
Het Platform Gehandicaptenbeleid
Laarbeek heeft op hun site
www.handicaplaarbeek.nl meldpunten
gerealiseerd. Graag wil het Platform via
deze meldpunten aanvragers van de
WMO voorzieningen of Mobitax gebrui-
kers  in de gelegenheid stellen om hun
ervaringen over de uitvoering van deze
voorzieningen zowel positief als negatief
met hen te delen. Zij zullen met de
gegevens die op de site terecht komen
anoniem de gemeente periodiek infor-
meren. Indien u vragen, suggesties,
klachten heeft kunt u naar deze site
gaan en met de muisknop op één van
beide meldpunten gaan staan. Zo gauw
u op het meldpunt staat zal dit onder-
streept worden. Indien u dan op u muis
klikt komt u op een volgende pagina met
verdere uitleg en kunt u uw ervaringen
kwijt.
Indien u géén computer gebruikt en toch
uw ervaringen met het Platform wilt delen
kunt u telefonisch contact opnemen met
het secretariaat bij Stichting Welzijn
Laarbeek. Uw ervaringen worden ge-
noteerd en aan het bestuur van het
Platform doorgegeven. Het telefoonnum-
mer is 0492-328800.



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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VACATURES
BIJ RADIO KONTAKT

Lijkt het u leuk om bij Radio Kontakt te
komen werken? Dan is dit uw kans!
Doordat enkele medewerkers in verband
met hun werk minder tijd aan Kontakt
kunnen besteden zijn er enkele vaca-
tures ontstaan.
Voor onze redactie zijn wij op zoek naar
medewerkers voor het verwerken van het
nieuws en de agendaberichten. De
berichten kunnen zowel in de studio in
Beek en Donk als thuis worden gemaakt.
Een goede beheersing van de Neder-
landse taal en overweg kunnen met de
computer is een vereiste.
Daarnaast zoeken wij acquisiteurs voor
het verwerven van radio- en tv-reclame.
Voor het sportprogramma op zondag-
middag zoeken wij technici. De werk-
zaamheden bestaan uit het technisch
verzorgen van de uitzending en tele-
fonisch contact leggen met de verslag-
gevers langs de lijn.
Radio Kontakt zorgt voor een goede
begeleiding tijdens de inwerkperiode.
Wilt u meer informatie dan kunt u op
werkdagen bellen naar de studio of een
afspraak maken voor een gesprek.

Beste Dames

Dinsdag 14 juni Fietsdag
We sluiten het seizoen af met een
gezellige fietstocht.
Vertrek om 9.30 uur bij zaal ’t Heuveltje.
We wensen u een fijne vakantie en we
zien u allen weer graag terug op onze
openingsavond donderdag 15 september.

Het bestuur

MELL verkoopt of verhuurt : nieuwe of gebruikte :
* Scootmobielen
* Rolstoelen
* Rollator
* ADL producten ( alleen nieuwe producten )

Altijd 25% korting op alle ADL producten

Wij zijn gevestigd :
MELL Kanaaldijk4 5735 SL Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :
Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )

Onze 3 product foto,s scootmobiel –rollator – rolstoel ook plaatsen

KKKKKlokje

Vraagt u naar Berend Koenders.
U kunt bellen naar tel. 0492 - 46 36 24 of
mailen naar info@kontaktfm.nl.

HEREN KAPSALON   W.VAN BAKEL is
wegens vakantie gesloten van  13 juni t/
m 27 juni 2011. Vanaf dinsdag 28 juni
2011zijn wij weer geopend.

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
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I.V.N. LAARBEEK OPENT JUNI
WATERMAAND MET
KIKKERCONCERT !!!!!!

Op zondag 5 juni organiseert I.V.N.
Laarbeek voor de tweede keer het
KIKKERCONCERT. Tussen 13.00 en
18.00 uur is iedereen welkom.
Rondom het I.V.N. gebouw, in de prach-
tige natuurtuin bij de poel, waarin de
groene kikker weer kwaakt dat het een
lieve lust is, worden diverse aktiviteiten
georganiseerd.
Om te beginnen heben we twee plaatse-
lijke bands uitgenodigd, die de kikkers
komen ondersteunen. Om 13.00 uur
treedt voor U op de smartlappenband;
WANHOOP en om 15.00 uur zal BBC-
JAZZ een swingend optreden verzorgen in
de sfeervol ingerichte theetuin.
De optredens vinden plaats op een ge-
weldig mooi openluchtpodium.
Rondom de poel, die vorig jaar opge-
schoond is en dit jaar is voorzien van een
nieuwe loopbrug, staan diverse kraamp-
jes opgesteld over aktiviteiten van
I.V.N.Laarbeek, zoals waterwerkgroep,
planteninventarisatie, vogelwerkgroep,
jeugd-i.v.n. enz. In het gebouw kunt U de
tentoonstelling bezichtigen over water in
Laarbeek en alles wat daarin groeit en
bloeit, de foto’s zijn gemaakt door onze
eigen natuurfoto-werkgroep en zijn werke-
lijk uniek. Dit jaar hebben we van de
mooiste foto’s ook kaarten laten maken
met leuke teksten die ook te koop zijn.
Voor de jeugd hebben we verschillende
aktiviteiten, zoals het slootje prutten ,
wateronderzoek en kikker-ringwerpen.
Het “oude” rondje Bimd is bijna in ere
hersteld en bijzonder mooi geworden,
voor de liefhebbers is er om 15.30 een
rondleiding met I.V.N. gids.
Kortom alle reden om een bezoek te
brengen aan het KIKKERCONCERT, er
wordt naast thee en koffie met een lekker
stukje vlaai , in de theetuin, ook fris en
bier geschonken.

De toegang tot het Kikkerconcert is
gratis evenals het parkeren,dus allemaal
graag tot ziens bij ons in de BIMD., aan
de Beekseweg in Aarle-Rixtel.

Oud-Hollandse Poppenkast in
het Kouwenbergs kerkje: 15 juni
De poppenkast en het traditionele Jan
Klaassenspel in de poppenkast staat
weer volop in de belangstelling. In de
Oud-Hollandse poppenkast beleeft Jan
Klaassen verschillende avonturen. Pop-
pentheater Kris-Kras van Benk Janssen
verzorgt op woensdagmiddag 15 juni een
prachtige voorstelling in het Kouwenbergs
kerkje. Benk Janssen beschikt hierbij
over traditionele handpoppen in een
decor van een prachtige levensgrote
poppenkast.
Deze poppenkastvoorstelling (voor
kinderen én volwassenen) begint om
14.30 .De entree bedraagt 3 euro.

KKKKKlokje

Gevonden: Bij de jeu de boulesbaan op
het Heuvelplein, bij het bankje op het
voetpad, een label gevonden met twee
sleutels eraan. 0492-381983.

Groot kinderverdriet! In de nacht van
21 op 22 mei 2011 is bij ons achter het
huis mijn fiets, loopfiets en lili-put skelter
weggehaald!! Heeft iemand deze gezien?
Ik ben er namelijk heel verdrietig om en
wil alles graag weer terug hebben! Rens
– Laagstrijp 24 – tel: 06.51.93.17.81
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Dorpscafé de Vrienden 

Dorpsstraat 18 

5735 ED Aarle-Rixtel 

Telefoon: 0623902810 

E-mail: info@dorpscafedevrienden.nl 

Internet: www.dorpscafedevrienden.nl 

 

 

 

Hemelvaartsdag 2 juni! 

Groot terras tijdens de 

jaarmarkt en in de avond 

knalfeest met Bag on Wheels 

vanaf 19:00 uur. 

 

 

Check www.bagonwheels.nl!! 
 

Tijdens de dorpsfeesten is het op vrijdag 3 juni 

en zondag 5 juni na sluitingstijd van de 

dorpsfeestentent afterparty bij Dorpscafé de 

Vrienden!!  

Op zaterdagavond 4 juni zijn wij gesloten. 
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Clubkampioenschappen Cialfo
groot succes!
De jaarlijkse clubkampioenschappen van
Gymnastiek vereniging Cialfo uit Aarle-
Rixtel hebben weer plaatsgevonden. Ook
dit jaar waren deze wederom een zeer
groot succes.
Om een medaille te verdienen moesten in
de ochtend de allerjongste leden samen
met een ouder een uitdagend parcours
afleggen. Voor de goede inzet werden zij
allen beloond werden met een medaille!
Daarna traden meer dan 100 jeugdleden
aan. Zij zijn, onder toezicht van gediplo-
meerde juryleden in verschillende
leeftijdsklassen, de strijd met elkaar aan
gegaan. In een aantal klassen waren de
verschillen klein en was de spanning te
snijden.
Mede dankzij de bijdrage van de vele
vrijwilligers, de sportieve inzet van de
deelnemers en het aanwezige publiek,
kunnen we terugkijken op een zeer
geslaagde dag. Wil je graag de foto’s van
deze geslaagde dag terug zien? Kijk dan
snel op cialfo-gym.nl
Cialfo wil ook in de toekomst graag met
voldoende gediplomeerde leiding blijven
werken. Heeft u de juiste papieren om de
jeugd gymnastiekles te moge geven? En
heeft u tijd en interesse om op vaste

tijden dan wel op oproepbasis onze
vereniging een handje te helpen? Dan
horen wij dit graag van u (leiding@cialfo-
gym.nl). Hieronder vind je de uitslagen
van alle categorieën van de Club-
kampioenschappen.
Uitslagen Meisjes
Kleuters
1. Zoe van de Kruijs
2. Roos van Uitregt
3. Juul van de Biggelaar
Meisjes 1
1. Laura Santegoeds
2. Fleur van de Broek
3. Desi Otten
Meisjes 2
1. Floor Santegoeds
2. Fay van Dommelen
3. Anne van Lent
Meisjes 3
1. Kim Emons
2. Sarah Vereyken
3. Iris Nijssen
Meisjes 4
1. Demi Martens
2. Margot van Krieken
3. Nienke van Kooten
Mini’s
1. Jill Kuypers
2. Kim
3. Maud
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Aspiranten
1. Ilse Schepers
2. Fenne van Boxtel
3. Kristy van Geel
Junioren
1. Merijn van de Ligt
2. Janneke Bergkamp
3. Alyssa Martens

Uitslagen Jongens
Kleuters
1. Cedric Vreugde
2. Luuk Holtgrefe
3. Lucas Coonen
Jongens 1.1
1. Tom Verkampen
2. Luuk van der Ligt
3. Kamiel van de Kruijs
Jongens 1.2
1. Kyell de Haas
2. Lars Rozen
3. Olaf van Gelder
Jongens 2
1. Niels Leenders
2. Glenn van de Heuvel
3. Jelle Beekmans

CENDRA gaat geld inzamelen voor de
KWF kankerbestrijding. Onze vrijwilliger
Michiel Nooyen fietst 4 keer de Alpe
d’huzes op 9 juni voor het kankerfonds.
Wij willen hem zo veel mogelijk geld
meegeven en daarom houden we een
lege flessenactie zodat we het statiegeld
kunnen innen. Geef aub de kinderen
zoveel mogelijk lege flessen mee voor het
goede doel. Op 4 juni van 14.00 tot 16.00
uur gaat Cendra auto’s wassen op de
parkeerplaatsen bij Cendra voor het
kankerfonds. Wij vragen voor een
autowasbeurt 2,50 euro per auto. Rij aub
uw auto bij Cendra voor de deur en hij zal
grondig gewassen worden.
Alvast hartelijk bedankt voor uw gift.
Vrijwilligers CENDRA

Cantamigo bij Wim Beeren
Jazz Society op 1 juni
Op woensdag 1 juni, daags voor
Hemelvaart, zal de formatie Cantamigo
een spectaculair optreden verzorgen bij
Wim Beeren Jazz Society in café Van
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Opzwepende Zuid-Amerikaanse ritmes,
boeiende solo’s, vocale improvisaties
ondersteund door meerstemmige coro’s,
strakke blazersriffs… Cantamigo Salsa &
Jazz Latino o.l.v. pianist Jaap van der
Voet, is een 11 man sterke formatie die
het beste uit de werelden van Salsa en
Jazz muziek met elkaar weet te
combineren tot een herkenbaar eigen
geluid, waarmee zij elk optreden tot een
succes maakt.
De bandleden van Cantamigo komen uit
Nederland, Curacao, Suriname, Cuba en
Peru. De rhythm sectie van Cantamigo
fungeert tevens als backline voor de
aansluitende jamsession.
Het zal weer druk worden, dus voor de
beste plaatsen wederom het advies om
tijdig aanwezig te zijn.
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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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.



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
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Grote boekenmarkt in
Kouwenbergs kerkje: 2 juni.

Op Hemelvaartsdag 2 juni wordt er in het
Kouwenbergs kerkje te Aarle-Rixtel een
grote boekenmarkt gehouden.
De collectie bestaat uit een grote ver-
scheidenheid aan thema’s waaronder
streekromans, literatuur, Brabantia, na-
slagwerken, kinderboeken enz enz.
De opbrengst komt ten goede aan de
exploitatie en het onderhoud van het 19e

eeuwse kerkje.
Ook het interieur, waaronder een 17e

eeuwse preekstoel dient te worden
gerestaureerd.
De stichting, eigenaar van het kerkje, is
voor haar inkomsten naast uitvoeringen
vooral afhankelijk van o.a. donaties en
acties zoals deze boekenmarkt
De boekenmarkt is geopend van 12 tot
17:00 uur en is gratis toegankelijk

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.

VERKOOP van Parel en Halfedelstenen
Sieraden, Zijden Shawls tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Vrijdag 17 juni,
Lieshoutseweg 43 Aarle Rixtel van 16:00
tot 19:00 uur. 0610352721.

Gevonden: We hebben een sleutel
gevonden met Bavaria keykoord op het
zandpad van de Lieshoutseweg richting
de geitenboer in Aarle-Rixtel. U kunt
contact opnemen met tel. Nr. 384141
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Voice of Laarbeek leeft!

Dat er genoeg zangtalent rondloopt in
Laarbeek en omgeving bleek wel weer op
14 mei tijdens de tweede voorronde van
The Voice Of Laarbeek. Dat er nog
steeds veel belangstelling is voor
talentenjachten kon je zien aan de
uitverkochte zaal bij dorpscafé De
Vrienden.
Terwijl de kandidaten  zich achter de
schermen mentaal voorbereidden op hun
optreden, verzorgde Henri Bouwmans
wederom op zeer kleurrijke wijze de
presentatie. Het enthousiaste publiek
heeft kunnen genieten van de vele jonge
en oudere talenten die Aarle-Rixtel en
omgeving kent.
Juryleden Babz Verhoeven, Ingrid
Zeegers en William Finta hadden hun
handen vol aan de achttien kandidaten
die deze avond in de schijnwerpers
mochten staan .
Een aantal van deze kandidaten kreeg
tijdens hun optreden meteen te zien dat
een of meerdere coaches hen wilden
coachen. Anderen moesten tot het eind
wachten om voor een van de wildcards in
aanmerking te komen. De spanning was
duidelijk voelbaar. Aan het einde van de
avond gingen de coaches in beraad en
daarna konden de volgende teams
gepresenteerd worden.
Team coach Ingrid: Janneke Bergkamp,
Emma van der Heijden, Timo Weijers,
Franka Couwenberg, Lonneke Kops en

Diana van Gemert.
Team coach William: Manon van
Overdijk, Bo van der Vrande, Jolanda
Derks, Stein van de Ven, Jomie Wagel-
mans en Susan Jasperse.
Team coach Babz: Vonne van den Broek,
Sander Neilen, Loren Geerts, Marjolein
Meulendijks, Marly van Gennip en Anne
van de Moosdijk.
Op website www.tvol.nl kan gestemd
worden op een favoriete kandidaat. Van
ieder team gaan de vier kandidaten met
de meeste stemmen door naar de halve
finale van 22 oktober  waarin ze begeleid
worden door harmonie De Goede Hoop.
Dus ga naar de site van The Voice Of
Laarbeek en stem op je favoriete
kandidaat. Stemmen kan tot en met 30
juni.

Expositie bedkruiken van
 Piet van Dijk in
Bibliotheek Aarle Rixtel

In de vitrines van Bibliotheek Aarle-Rixtel
is tot eind juni een gedeelte van de
verzameling bedkruiken te zien van Piet
van Dijk uit Bakel.
Piet van Dijk begon 25 jaar geleden met
zijn verzameling. Zijn eerste exemplaar
was een erfstuk. Daarna werd de
verzameling al gauw uitgebreid met
verschillende soorten kruiken, van groot
naar klein en gemaakt van verschillende
materialen. Een aantal exemplaren is in
de oorlog door mensen eigenhandig
gemaakt van o.a. granaathulzen.
Speciale stoven en voetwarmers maken
eveneens deel uit van deze verzameling.
Voor meer informatie en de
openingstijden van de bibliotheek, zie
www.bibliotheeklagebeemden.nl.



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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JEUGD3DAAGSE 2011!

Zoals jullie allemaal weten vind de
jeugd3daagse dit jaar weer plaats op
dinsdag 16, woensdag 17 en donder-
dag 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 knutsel-
materiaal. 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: foam-
stickers, 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!
JAARMARKT
Dit jaar staan we ook op de jaarmarkt!
We hebben een leuk ludiek spel, waar
iedereen aan mee kan doen! Er zijn leuke
prijzen te winnen, dus laat je van je beste
kant zien, toon lef! Wij dagen je uit! Je
kan je ook nog inschrijven op de
jaarmarkt! Dus als je dat nog niet gedaan

hebt, kom dan naar ons toe! We staan
op het kerkplein! Dit is wel echt de
laatste mogelijkheid om je in te schrijven!
Dus kom naar de jaarmarkt!
We zoeken natuurlijk ook nog leiding
voor het begeleiden van een groepje
kinderen en voor allerlei activiteiten door
de dagen heen! Of ben je 13 geweest,
dan kun je hulpleiding worden. Ook hier
kun je je nog voor opgeven! Ook tijdens
de jaarmarkt of via de website.
www.jeugd3daagse.nl Samen met je
kinderen de laatste dagen van de vakantie
doorbrengen is toch een feest?

Wat een kleurenpracht,
30 gildes zigzaggend door ons mooie
Ale.
De weergoden hadden ook aan hun
gedacht,
want de zon deed steeds maar stralen.
Verzonken in diep gedachten,
keek ik al een eeuw vooruit,
welke langs de route vertoevende jonge
spruit,
kan men op het 700-jarig feest van de
Rooi Schut,
op hun receptie verwachten ?
Ook 25 mei was een historische dag,
op de hoek van de Dorpsstraat en het
Molenpad,
hing onze Nederlandse vlag.
Het was feest,
waar ooit zaal Kersten of ‘t Patronaat is
geweest.
De toekomstige bewoners van een
appartement,
waren klaarblijkelijk heel content.
Ik werd werd meteen uitgenodigd,
door maar liefst twee personen,
ik moest even komen kijken,
hoe mooi men er wel niet komt wonen.
Tegelijk ging het Molenpad weer open
en kan men er weer door, fietsen of
lopen.
RD
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Laarbeekse zomerse
“Club en koppel-
kampioenschappen
Jeu de Boules”.

Beek en Donk – Aarle-Rixtel - Lieshout -
Mariahout
Deze kernen van Laarbeek hebben met
alle sportieve inzet gestreden met het
nieuwe systeem “Club koppelkampioen-
schap van Laarbeek “ op dinsdag 17 mei
2011. Er was zeker een onderlinge strijd,
wie worden de beste koppelspelers
binnen Laarbeek.
Dat alles is, zoals eerder gemeld,
gebeurd op de Boules-baan van Littie of
Littienie in Helmond. Het is een zeer
spannende  en mooie sportieve strijd
geweest.
Het was op de Boules-baan erg druk met
80 boules deelnemers (spelers), deze
hebben gestreden om Club-koppel-
kampioenschap van Laarbeek te worden,
maar ook op zijn minst een prijs in de
wacht te slepen, zoals het koppel-
kampioen van Laarbeek,
Om 13.30  uur was het startsein en om
18.00  uur was het afgelopen en had
iedere deelnemer 3 ronden gespeeld.
Na de telling waren de prijswinnaars
bekend. Om te beginnen de Club die de
meeste punten verzameld had om Club
koppelkampioen van Laarbeek te worden.
Uitslag Club Koppelkampioen van
Laarbeek:
1e plaats en Club koppelkampioen van
Laarbeek is geworden, Lieshout,
op de 2e plaats: Mariahout,
op de 3e plaats: Aarle-Rixtel,
op de 4e plaats: Beek en Donk.
Uitslag Koppelkampioen van Laarbeek:
1e  Plaats Koppel: Jan van de Heuvel –
Toos Verhoeven uit Mariahout.
2e  Plaats Koppel: Henk Vorstenbosch –
Frits Vorstenbosch uit Lieshout
3e  Plaats Koppel: Willy van Bakel – Theo

Manders uit Aarle-Rixtel.
Wie de gehele  uitslag wil bekijken kan
dan doen op:
www.jeu-de-boulesclub-aarle-rixtel.nl bij
Toernooien, klik op Uitslag Koppel-
kamioenschap
Dit gebeuren is voor het eerst gespeeld
en is bij alle spelers goed aangeslagen
en zeker voor herhaling vatbaar in 2012
Theo Vogels

Beste allemaal,
Volgend jaar (2012) bestaat de Heem-
kundekring Barthold van Heessel 60 jaar.
Ter gelegenheid van dit jubileum willen wij
een fotoboek maken over Aarle-Rixtel in
de periode 1945 - 1970.
Voor dit fotoboek zijn wij nog dringend op
zoek naar oude foto’s. Graag willen wij
dan ook hierbij een oproep doen om
foto’s uit die tijd (tijdelijk) beschikbaar te
stellen voor genoemd doel.
U kunt hiervoor contact opnemen met
enkele mensen van de werkgroep te
weten : Bert Uijtenbogaard of Tiny van
Roy.  Op woensdagavond is de Heemka-
mer o.a. geopend voor dit doel.
Mogen wij rekenen op uw mede-
werking??
Graag zien wij uw foto’s tegemoet.
Tiny van Roy: tel; 0492-382011
Bert Uitenbogaard: 0492-381633.
Namens Heemkundekring Barthold van
Heessel,
Jan Dekkers



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG

administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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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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Op mijn rug in een veld met wuivende
korenhalmen, omringd door de stilte van
rode klaprozen en blauwe korenbloemen,
hoog boven in de lucht tussen de witte
stapelwolken een dansende leeuwerik, in
de verre verte nog net een paar sliertjes
carillon. Ik ben nog steeds op zoek naar
dit ideale plaatje hier in de buurt. Het is
warm, droog en stoffig, de warmste
meimaand sinds mensenheugenis,  voor
wat het waard is. De broeders van de
Rooi Schut hebben te veel worst naar de
Clarissen gebracht voor hun 600-jarig
jubileum. Hun eigen gras dreigde te
verdorren maar de kamille tierde er welig
en dat vond ik weer heerlijk ruiken tussen
de vette patat, pizza en poffer. Wie weet
er trouwens hoe de regendans precies
gaat, dan kunnen we een poging wagen.
Voor een gedeelte van  de nieuwe
aanplant rond het Patronaat komt de
regendans te laat. Hoe was de spreuk
ook al weer: Een Aprilse poot is een Mei-
se sprokkel. Dit jaar klopt die want we
zijn vergeten ze water te geven en dat is
jammer en weggegooid geld. Bezuini-
gingen bij de gemeente of heeft men
teveel op de goodwill van de nieuwe
bewoners gegokt. Bij mij voor de deur
staat een dankbaar lindeboompje. Vorig
jaar geplant na een accident waarbij zijn
voorganger loodje legde. De nieuweling
keek lange tijd fris en groen maar halfweg
de meimaand dreigde hij het loodje te
leggen. Dus kwam er een watertransport
op gang, af en toe een emmer, och
kleine moeite en boompje blij. Ik kreeg
trouwens op het gildeterrein een heuse
meikever in  mijn handen gedrukt, zojuist

binnengevlogen, de weg kwijtgeraakt
door de bierlucht of aangetrokken door
het rood van de immense tent. Ik weet
het niet. Samen zijn we zoek gegaan
naar een fatsoenlijke beukenheg waarin
“mulders” nou eenmaal goed d’n aard
hebben. Die staan er gelukkig nog
genoeg in Aarle. Fijn dat er ook nog
echte deskundigen zoals HvB rondlopen
die meteen vaststellen dat het geen
meikever maar een junikever was. Die
vliegen ook in mei, jawel,  en ze zien er
hetzelfde uit, alleen zijn ze iets kleiner.
Mijn kennis van alle keversoorten  in
Nederland reikt zover niet, weer wat
geleerd. In mijn kiwistruik in de achtertuin
zijn sinds vorige week weer een paar
honderd zwartwerkers bezig met honing
verzamelen en verdere bestuivingswerk-
zaamheden. Ik bemoei me er  niet mee
want ze weten precies waar ze moeten
zijn. De pergola is tijdelijk veranderd in
een grote hommelkast en dat werkt
rustgevend op een mens, heb ik gemerkt.
Dat komt ook doordat ik omringd ben
door een uitbundig bloeiende boeren-
jasmijn, de lekkerste geurrozen die er op
de wereld bestaan, de Augusta Louise en
de geuren die opstijgen uit het kruiden-
hoekje. Vooral de tijm want die geur doet
me onmiddellijk denken aan het Galicea
gebergte, op de grens van Macedonië en
Griekenland, daar waar je op de hoogste
top(2351m) de volledige stilte ervaart en
je urenlang kunt neerkijken  op het meer
van Ohrid, een van de grootste, zuiverste
en mooiste zoetwatermeren van Europa.
En als ik dan wakker schiet aan het
lichtbruine kanaalwater van de paai-
plaatsen aan de Zuid-Willemsvaart,
lekker beschut tussen het groot hoefblad
en  de bloeiende lissen, dan weet ik het
weer. Er zijn meer paradijsje op de
wereld. De dansende futen voor mij
bevestigen dat. Zij hebben hun paradijs
boven op een berg takken  en riet-
stengels  ook gevonden. Fijn toch als je
het mooie in de natuur om je heen ziet.
De meikever.
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Nog nooit was
Mindfulness zo dichtbij.

Tegenwoordig hoor je steeds vaker iets
over mindfulness, maar wat is het nou
precies? Wat heb ik er aan? Is het ook
iets voor mijn kind?
Mindfulness is een aandachtgerichte
training. Door stil te staan bij je ervaringen
van dit moment  leer je beter om te gaan
met chronische pijnklachten (bv. fibro-
myalgie, reuma, rugklachten), maar ook
met stress gerelateerde klachten (bv.
hoge bloeddruk, slecht slapen, hoofd-,
buik- of maagpijn of depressieve
gevoelens). Je leert bv. kennismaken met
je automatische piloot, lichaamsbewust-
zijn en diverse meditatietechnieken.
Misschien heb je geen klachten, maar
ben je wel op zoek naar een andere
levenswijze?
Tijdens de informatie avond hoor en ervaar
je wat mindfulness met je kan doen.
Dat mindfulness steeds bekender wordt
blijkt uit de vele aandachtsgebieden: bv.
Mindfulness en eten, Mindfulness en
kanker, Mindfulness en werk, Mindfulness
en autisme of Mindfulness voor kinderen/
op school/ in de opvoeding.
Je bent van harte welkom bij de
informatie avond op maandag 20 juni, van
20.00-22.00 uur in Conferentiecentrum
De Couwenbergh in Aarle-Rixtel. Toegang
gratis. Aanmelden mag, telefonisch:
Marie-Louise Magis, tel. 06 44051822 of
via email: info@mindfulnesslaarbeek.nl
Maandag 27 juni is de laatste meditatie
bijeenkomst voor de zomervakantie. Je
kunt nog meedoen.
Kijk op www.mindfulnesslaarbeek.nl voor
meer informatie.
Mindfulness Laarbeek is een plek waar
je even uit de drukte van alledag kunt

stappen en waar je stilte kunt vinden, en
tijd voor jezelf. Een plek waar warmte,
rust, ruimte en aandacht is voor lichaam
en geest en waar je van harte welkom
bent!
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AVONDFIETSVIERDAAGSE
in het kader van LAARBEEK
WATERMAAND
Van 6 t/m 9 juni organiseert T.S.C. Aan
de Wielen in het kader van Laarbeek
Watermaand een Avondfietsvierdaagse
voor het hele gezin. De afstand die elke
avond afgelegd dient te worden varieert
tussen de 28 en de 31 km. Halverwege
de routes wordt men getrakteerd op een
drankje en een versnapering. De tochten
worden elke avond geheel uitgepijld en
voeren voor zover mogelijk gedeeltelijk
langs waterrijke gebieden in Laarbeek,
waarbij telkens een van de kernen
centraal zal staan. Natuurlijk fietst men
meestal over goed begaanbare binnen-
wegen en fietspaden, ook door onze
regio.
Inschrijven en vertrekken kan men vanaf
café ’t Heuveltje aan de Dorpsstraat 86 in
Aarle-Rixtel, tussen 18.00 en 19.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt € 0,50 per
avond, kinderen onder de 16 jaar mogen
gratis meedoen. Die kinderen en alle
anderen die dat wensen, krijgen als ze
minimaal aan drie avonden meedoen een
fraaie herinnerings medaille. Op de laat-
ste avond worden bovendien 10 prijzen
verloot onder degenen die minimaal aan
drie avonden hebben deelgenomen.
Uitgebreide informatie over de tochten is
te vinden op www.aandewielen.nl, maar
men kan ook bellen naar Rini Daniëls tel.
0492-382340.
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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De meiboom staat er weer.

De meimaand is de maand van de
vruchtbaarheid , van moeder natuur.
Sinds mensenheugenis wordt er in deze
maand op talloze plaatsen een meiboom
opgericht.
Germanen en Kelten kenden ook een in
mei gehouden vruchtbaarheidscultus.
Grootse feesten werden gevierd rond op
open plekken opgerichte bomen of
boomstammen, die dus later Meibomen
zijn gaan heten. Zoals de Romeinen
vierden ook de Germanen en Kelten in
mei de zich opnieuw manifesterende
groeikracht van de natuur en de
overwinning van de zomer op de winter.
Meifeesten rond Meibomen met Mei-
dansen, Meikoninginnen en Meigraven
bleven ook na de kerstening van Europa
voortbestaan. Naast dit natuurfeest
ontstonden in de loop van de tijd ook
kerkelijke feesten die aan de heilige
Maria zijn geweid. Want ook Maria
baarde nieuwe leven .Het liedje  “De
winter is vergangen “werd in kerkelijke
kringen vervangen door het liedje “God
groet u zuivere bloeme”, want ook in
Aarle-Rixtel nu nog te horen is.
In de Aarlese archieven komt de mei-
boom nog regelmatig voor, zoals in de
stukken uit 16e eeuw.Later is het
oiprichten van de meiboom door het
kerkelijk en wereldlijk gezag verboden.

Pas aan het begin van de Franse tijd
kwam de meiboom weer terug zoals bij
kasteel Croy, waarbij Aarlese patriotten
vrijheidsliederen zongen en op hoorns
werd geblazen.
In de loop van de 19e eeuw is hij bij ons
weer zo goed als verdwenen. In Duitsland
maar ook in Zuid-Limburg is deze traditie
vrijwel constant in ere gehouden. Vaak
wordt er hierbij gedanst (vooral door
jongeren) en meiliederen gezonden.
Meiliedjes zijn te over. De meesten van
ons kennen er beslist nog wel een paar.
Sinds een paar jaar staat er op de
Kouwenbergs ook weer een meiboom.
Deze wordt opgericht door folkloregroep
Dikkemik. Hoewel sommigen nog steeds
twijfelen aan de oorspronkelijkheid van dit
ritueel  is en blijft de meiboom een echte
oude traditie, ook min het Aarlese.
H.v.B

Klokkendorper
Festival  voor
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19 mei Heropening zaak
Gisteravond vond de heropening plaats
van de geheel vernieuwde rijwiel- en
bromfietsenzaak van H. Verbakel – van
Rooy aan de Lieshoutseweg, alhier.
Nadat zoontje Hans de sleutels had
overhandigd aan burgemeester Janssens,
verrichtte deze de opening, waarna
pastoor Van den Berk de fleurige, in een
bloemenhal herschapen rijwiel- en
bromfietsenzaak, inzegende. In de loop
van de dag mocht de familie vele geluk-
wensen in de vorm van bloemen en
andere felicitaties in ontvangst nemen. In
de avonduren bracht het voltallig bestuur
van de plaatselijke r.k. middenstands-
vereniging een bezoek, waarbij de
voorzitter, de heer J. van Gameren, na-
mens deze organisatie de gelukwensen
over bracht.

20 mei Speldjesdagen
Heden en morgen worden er in ons dorp
speldjes ten verkoop aangeboden, ten
bate van de gezamenlijke Militaire
Fondsen voor aanvullende hulpverlening
aan weduwen, wezen en invaliden.

23 mei Verkeersongelukken
Zaterdag deden zich twee verkeersonge-
lukken voor,waarbij twee personen
gewond werden. Omstreeks 15.15 uur
reed J.M.W.D. met zijn motor over de
Bosscheweg, richting Klokstraat. Hij
passeerde daar bij de halte een BBA-
bus, waar M.P.H. uit ’s-Hertogenbosch
voor de bus de weg overstak. Een
aanrijding was onvermijdelijk. D. liep een
hersenschudding op en H. enige schaaf-
wonden. De motor van D. kreeg nog
materiële schade. Dr. Tersmette ver-
leende de eerste hulp. Beide gewonden
konden naar huis vervoerd worden.
Om 21.00 uur kwamen de bestelauto van
H. van F., alhier en de personenwagen

van G. v.d. B. uit Lieshout in de Dorps-
straat, ter hoogte van de uitrit van bakkerij
van Brug, met elkaar in botsing. Beide
voertuigen werden beschadigd.

25 mei Diamanten jubileum Oud-
Parochieherder Aarle-Rixtel
Op 1 juni hoopt pastoor J.M.J. Koenen
de dag te herdenken, waarop hij 60 jaar
geleden de priesterwijding ontving.
Gedurende vele jaren is hij pastoor
geweest in Aarle-Rixtel. Thans verblijft hij
in het St. Jozefgesticht te Lieshout. Het
is de uitdrukkelijke wens van de jubilaris,
dat naar aanleiding van dit jubileum geen
feestelijkheden worden georganiseerd en
dat deze dag in stilte zal verlopen. Ook is
het hem onmogelijk, gezien zijn hoge
leeftijd, iemand te ontvangen.

27 mei Naar Amerika
Het echtpaar Beks – Nooyen zal zich op
20 juni in Rotterdam inschepen voor een
negen weekse vakantie in de Verenigde
Staten van Noord-Amerika. Zij zullen hun
kinderen bezoeken, die zich aldaar reeds
enige jaren als emigranten een bestaan
verworven hebben. Het is een hele
onderneming, want Eduard is 75 jaar en
zijn echtgenote nadert de 70.

29 mei M. Jansen, koning van
handboogclub “De Eendracht” te
Aarle-Rixtel Gistermiddag werd op de
doelen van handboogschutterij “De
Eendracht” te Aarle-Rixtel het jaarlijkse
koning schieten gehouden. Na 32 pijlen
waren er nog twee kanshebbers, namelijk
B. Lammers en M. Jansen, met een
onderling verschil van 8 punten. Verder
waren P. Gruijters en F. van Beek nog in
de running. Nadat deze vier hun 10 pijlen
geschoten hadden, bleek dat M. Jansen
en B. Lammers gelijk geëindigd waren in
deze 42 pijlen. Na nogmaals 10 pijlen
geschoten te hebben, won M. Jansen op
overtuigende wijze van B. Lammers, met
een verschil van 11 punten.






