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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
*

personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u. vr 8.30-12.30 uur
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Julianastraat 2-008. Gemert. Afspr. , ma t/m vr 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. J. Strijbosch. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel www.paramedischcentrumlaarbeek
DE ZORGBOOG KRUISWERK: Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.
Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782 ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.
email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :
Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350
THUISZORG: SAVANT-ZORG, Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 088-7891600
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en
14.00-17.00 u, di 9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.
Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763
Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL Tel 0492-464289. Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 12 mei t/m vrijdag 18 mei
Zaterdag 12 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Jo Houben
(verj.)
Jan en Marc van Stiphout
Piet en Riek van de Ven – Hoeks
(verj. moeder)
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Overleden ouders Wouters – van de Vossenberg
Ria en Gerard Wouters - Heesakkers
Zondag 13 mei– 6e Zondag van Pasen - Moederdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – dames- en herenkoor
Zus en Harry Vesters – van den Bogaard
(par.)
Nellie Pennings – Verhagen
(par.)
Overleden ouders Biemans – van der Heijden
Martin Brands
(par.)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen
(verj.)
Klaas Verhagen
(j. get. en verj.)
Martina Aarts – van der Leemputten
Mien Verbakel – van Boxtel
Truus Verbakel-van der Heijden
(K.V.O.)
Riek en Johan Smulders-Sengers
Johanna en Peter Broekmans-Thijssen
Tot welzijn van alle vrouwen van onze parochie
Woensdag 16 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 17 mei - Hemelvaart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering – de Cantorij
Frans Prinsen
(par.)

Week van zaterdag 19 mei t/m vrijdag 25 mei
Zaterdag 19 mei – Pinksternoveen.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Maria Aarts – van der Linden
Overleden ouders Migchels - Nooijen
Zondag 20 mei– 7e Zondag van Pasen – Pinksternoveen.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –de Cantorij
Antoon van Berne
Overleden ouders Beekmans - van de Berg
Familie Verbakel – van de Zanden
Truus Verbakel-van der Heijden
Jo Oude Wolbers
Tot welzijn van de parochie

(verj.)
(sterfdag)
(1e sterfdag/par.)
(sterfdag ouders)
(K.B.O.)
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Woensdag 23 mei - Pinksternoveen
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Truus Verschure-Cornelissen, 89 jaar, Zorgcentrum Mariëngaarde
Pierre Stals, 64 jaar, Julianalaan 9
Jet Swaanen. 63 jaar, Mariastraat 4
Gedoopt
Siem Rooijakkers, Brabantlaan 69
Teun van Bree, Mariastraat 44
Yuan Dekkers, De Malthezer 28.
Spreekuren Pastorie
Wilt U een persoonlijk gesprek met pastor Engels, dan kunt u daarvoor bellen naar tel.
nummer 462497. Op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is
er een medewerkster aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met
vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals
uitvaart of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Deken van de Laar kunt u bereiken op elke donderdag van 18.00 tot 18.30 uur in de
pastorie van de St. Luciakerk te Mierlo-Hout en elke dag, behalve zondag, om 10.15
uur.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 24 mei a.s. van 20.00 tot 21.30
uur in de
pastorie aan de Heindertweg. Deze avond is bedoeld als voorbereiding
voor de gemeenschappelijke doopviering van 24 juni a.s. Voor deze avond kunt u
zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.
HEMELVAART
De eucharistieviering met Hemelvaart (17 mei) vindt plaats in Mariëngaarde om 10.15
uur m.m.v. de Cantorij (Gregoriaans en samenzang).
In de Kerk is er dan géén viering.

Dankbetuiging
Via deze weg willen wij iedereen bedanken, die op wat voor manier
dan ook, belangstelling heeft getoond tijdens het ziek zijn
en overlijden van mijn vrouw, ons mam en oma

Truus Verbakel van der Heijden
Alle kaarten, telefoontjes, brieven en bezoeken waren voor ons een grote
steun.
Theo Verbakel , kinderen en kleinkinderen.
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
Seniorenvereniging/ KBO
Aarle-Rixtel bezoekt
Uitvaartcentrum.
De Seniorenvereniging/KBO Aarle-Rixtel
brengt op dinsdag 15 mei om 14.00 een
bezoek aan De Groof Uitvaartcentrum
in Beek en Donk.
Tijdens deze bijeenkomst wordt de
gehele uitvaart besproken en alle keuzes
die gemaakt moeten worden zoals:
· Wat gebeurt er bij een crematie.
· Moet ik bij een begrafenis eerst naar de
kerk
· Hoe kan ik aan dit afscheid een eigen
invulling geven
· Wat zijn de kosten.

Ook wordt besproken wat de mogelijkheden zijn van de aula. Tenslotte is er
een rondleiding door het gebouw.
Alle vragen worden beantwoord.
Meedoen aan het bezoek is gratis.
Samenkomst bij Uitvaartcentrum De
Groof Oranjelaan 54.Centrum open om
13.30
Aanmelden bij : Nelleke Biemans De
Elshorst 12 Tel. 383822 of per mail :
rwbiemans@gmail.com
Ook niet- leden zijn welkom.

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

Dankbetuiging
Graag willen we iedereen bedanken voor het medeleven,
op welke manier dan ook, bij het overlijden van ons
moeder en oma

Truus Verschure-Cornelissen
Een speciaal woord van dank willen wij richten aan het personeel van Kleinschalig
Wonen in Mariëngaarde voor hun liefdevolle aandacht en verzorging voor ons
moeder en oma.
Kinderen en kleinkinderen
familie Verschure

Dankbetuiging
Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor de gastvrijheid en goede
zorgen tijdens mijn verblijf in Franciscushof.
Ook alle mensen voor al hun aandacht in de vorm van bezoek, een bloemetje,
een kaart.
Marie Heijl
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BEDANKT!
1e Paasdag 2012. Daar staan we dan als
Gele Kielen te genieten van een
wervelend optreden van Dèvèltop en nog
vele andere Aarlese artiesten.
Een ‘skônne “avond die voor ons als
Gele Kielen ook nog een heel heel
‘skôn’staartje krijgt. Dèvèltop doneert €
300,— aan De Gele Kielen uit de eerste
verkoop van hun CD.
Geweldig! Daar kunnen we als jeugdcarnaval weer hele leuke dingen mee
doen. Bedankt namens alle Ganzegatterkes en Ganzegatterinekes en natuurlijk
namens De Gele Kielen.

Beste mensen,
De Hartweek is weer voorbij.En inderdaad
er is altijd iemand voor wie je geeft. Dus
we hebben alle collectebussen geteld
en het was weer geweldig.Met ons alle
hebben we het fantastische bedrag van
2680.64 euro opgehaald. Heel veel dank
aan alle collectanten die dit jaar door
weer en wind moesten om dit voor elkaar
te krijgen. Verder willen wij alle andere
mensen bedanken die ons hebben
geholpen zodat het weer een goede
Hartweek is geworden. Mede dank zij
jullie allen kan de Hartstichting hun werk
voort zetten en daardoor vele levens
redden of verbeteren.
NOGMAALS HEEL HARTELIJK
BEDANKT
Met HARTELIJKE groeten comité AarleRixtel, Tonny Verleisdonk, Jo kicken,
Martien v.d. Heuvel,Ben Sibon, Wilke v.
Thiel en Jeanne Smits.

Bart de Win en The Simple Life
bij Wim Beeren Jazz Society
op 16 mei
Op woensdag 16 mei, daags voor
Hemelvaart, treedt de Nuenense zanger/
pianist Bart de Win op bij Wim Beeren
Jazz Society in café Van Bracht aan de
Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Met zijn band The Simple Life volgt Bart
zijn hart en vertolkt een geheel eigen
versie van het Americana gevoel, waarin
hij de grenzen verkent tussen folk,
countryrock, jazz, gospel en blues.
The Simple Life bestaat naast Bart (vocal
en toetsen) uit drummer Arthur Lijten,
bassist Rinus Raaijmakers, de gitaristen
Harry Hendriks en BJ Baartmans en de
backingvocalisten Birgit Wijdemans en
Arianne Knegt.
Het is de laatste tijd steeds volle bak bij
Wim Beeren Jazz Society, een teken dat
de nieuwe formule geweldig aanslaat.
De traditioneel drukke en gezellige
woensdag voor Hemelvaart heeft voor de
eerstkomenden natuurlijk weer de beste
plaatsen beschikbaar.
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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“SBK Advies & Training vecht
tegen kanker:
“Opgeven is geen optie!”
Helmond, 19 april 2012- Wanneer een
dierbaar persoon wegvalt, doet dit altijd
zeer. Of dit nu familie, een vriend of een
collega is maakt hierbij niet uit. Wat het
nog erger maakt is wanneer iemand
overlijdt op te jonge leeftijd. SBK Advies
& Training uit Helmond verloor in 2011
een fijne collega op veel te jonge leeftijd
aan de slopende ziekte kanker. De
machteloosheid van de collega’s moest
worden omgezet in actie en daarom
neemt een team collega’s in juni 2012
deel aan de Alpe d’HuZes.
Alpe d’HuZes is het fiets- en loopevenement waarbij deelnemers individueel of in
teamverband proberen zo vaak mogelijk
en het liefst zes keer op één dag de Alpe
d’Huez te beklimmen. Niet zomaar, maar
om geld op te halen voor het Alpe
d’HuZes onderzoeksfonds bij KWF
Kankerbestrijding. Verleden jaar namen
er 250 teams deel, in totaal 2750 deelnemers en werd er meer dan € 12
miljoen bijeengebracht.
Marcel Schevers, teamleider bij SBK,
vertelt waarom ze deze uitdaging graag
aangaan. “Verleden jaar overleed een fijne
collega en vriend. Hij vocht tegen een
hersentumor maar heeft deze strijd
helaas niet kunnen winnen. In een
dergelijk situatie sta je machteloos”,
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aldus Schevers. “Ik wilde graag iets doen
en heb een aantal collega’s gevraagd
met me mee te doen aan de Alpe
d’HuZes om de machteloosheid om te
zetten in actie. Eigenlijk reageerden de
meesten direct enthousiast, iedereen met
deze collega als gezamenlijke motivatie
maar ieder ook met zijn of haar eigen
ervaringen met deze vreselijke ziekte. En
dus schreven we ons in als team, in
eerste instantie werden we uitgeloot en
dat viel tegen, helemaal omdat we zo
gemotiveerd waren! Gelukkig werd een
extra dag georganiseerd op 6 juni 2012
en werden we daarna wel ingeloot. Op dit
moment zijn we druk bezig met de
opstart van acties om geld in te zamelen
want als team willen we €30.000, - bij
elkaar sprokkelen. SBK steunt als
organisatie uiteraard dit goede doel.
Maar daarmee zijn we er nog lang niet.
Het is en blijft een uitdaging, maar ook
hier blijft overeind: opgeven is geen optie!”
Wilt u helpen?
Dit kan op verschillende manieren. U kunt
het hele team ondersteunen met een
bijdrage, of een bepaald teamlid. U kunt
er ook voor kiezen om als bedrijf te
sponsoren. Alle mogelijkheden vindt u
terug op de actiewebsite:
www.sbkvoorkwf.nl

Beste dames
Woensdag 9 mei
Meiviering Ommel.
Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag
Pannenkoeken bakken op de jaarmarkt.
Woensdag 23 mei
Rayonfietsdag samen met Stiphout
vertrek 19.00 uur vanaf het KERKPLEIN.
Bestuur KVO.
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Harmonie De Goede Hoop

Harmonie De Goede Hoop naar
Amsterdam op zondag 13 mei.
In het hartje van Amsterdam, tussen de
Kalverstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal ligt het Historisch Museum. Het
museum bevindt zich in het voormalige
Burgerweeshuis (van 1580 tot 1960).
Het gebouw doet door de toegangspoorten en de grote binnenplaats sterk
denken aan de vroegere tijden.
Welnu, op deze binnenplaats geeft
harmonie De Goede Hoop , op ‘Moederdag’ voor iedereen die belangstelling
heeft, een concert van ongeveer vijf
kwartier. Het concert staat onder leiding
van dirigent Gerrit de Weerd. De toegang
is gratis.
Op het programma staan : March to
Mars, Huckleberry Finn Suite, Perhaps
Love, Symphonic Gershwin, Music for a
darkened Theatre, La Mer, Paris Montmartre, Shaffy, Zij gelooft in mij en
Malaguena
Om 9 uur vertrekken de harmonieleden
in een grote bus naar Amsterdam, alwaar
het concert plaats vindt om 12.00 uur.
Na afloop van het concert is er voor de
muzikanten, hun evt. partners en de
meegereisde supporters een rondvaart
door de Amsterdamse grachten. Daarna
is men vrij om te gaan waar men wil. Om
19.00 uur vertrekt de bus weer richting
het zuiden.
Indien er nog mensen zijn die mee naar
Amsterdam willen dan kan dat. Belt u
dan met Marieke Bouwman. (0651774142) Er zijn nog ongeveer 10
plaatsen beschikbaar voor de liefhebbers.
De busreis kost 10 euro . Mensen die
met de rondvaart mee willen betalen
daarvoor ook nog eens 10 euro.

U kunt een leven
redden,
helpt u mee?
Plaatsing van AED’s in Aarle-Rixtel. Het
Dorpsplatvorm is druk bezig met de
werkzaamheden voor de plaatsing van de
AED’s. Echter de oproep aan de
bewoners valt ons enigszins tegen. Per
geplaatste AED willen we graag een
tiental personen hebben die oproepbaar
zijn om te assisteren met de AED en de
reanimatie. Zij krijgen via 112 en AEDAlert direct door via SMS bericht waar de
reanimatie is. Zij krijgen dan de code om
de kast van de AED te openen en naar
de plaats van de reanimatie te gaan.
Vandaar dat we aan alle bewoners een
dringend beroep willen doen om u aan te
melden. Wij denken daarbij aan de BHVers, zij die een geldig diploma reanimatie
hebben van de Reanimatieraad van de
Hartstichting of Rode Kruis en EHBOers. Zij die een verlopen diploma van de
Reanimatieraad of Rode Kruis of EHBO
hebben en u wilt de bijscholingscursus
volgen, ook u kunt zich aanmelden.
Zonder voldoende vrijwilligers heeft
plaatsing van de AED’s namelijk geen
zin.
Geef u op bij
Sandra Janssen (sandrab@telfort.nl) ,
Jan Dekkers (j.dekkers40@chello.nl ) ,
Ad Loos adloos@hotmail.nl

Collecterooster mei 2012
6 tot en met 12 mei
Astma Fonds
20 tot en met 26 mei
Prins Bernhard
Cultuurfonds
27 mei tot en met 2 juni Gemengd Koor
Euphonia (collecte in Aarle-Rixtel)

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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Markt over
de toekomst
succesvol
verlopen!!

In het weekend van 21 en 22 april vond in
het Ontmoetingscentrum een markt
plaats om inwoners van Laarbeek kennis
te laten maken met Handige Hulpmiddelen om langer in hun eigen huis te
kunnen wonen maar ook om hun te
informeren over de toekomst.
De markt werd bezocht door ruim 300
belangstellenden die tevreden waren over
het aanbod van de diverse standhouders.
Mensen werden positief geadviseerd,
konden wat dingen kopen, folders krijgen,
met de WII oefenen en sporten en ook
wat testen laten doen.
Er werd door bijna alle bezoekers gebruik
gemaakt van een Gezondheidskiosk van
Brainport Eindhoven waar mensen een
overzicht kregen van hun algemene
gezondheidstoestand.
Informatief waren ook de lezingen van
wethouder Briels en ViERBINDEN over
de toekomst van de Zorg en lezingen van
Tot Uw Dienst.
Erg veel belangstelling was er voor de
nog jonge studenten van het Technasium
van het Knippenbergcollege die hun
ideeën voor de toekomst hadden uitgewerkt. Zij hadden nl. de opdracht gekregen om vooral voor Senioren maar ook
mensen met een beperking “slimme”
zaken uit te vinden waarmee ze langer en
beter thuis kunnen blijven wonen.
Met 205 stemmen (guldens) eindigden
Timo en Rens met hun Tablet met
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medicijnlade op de 1e plaats gevolgd door
Iris, Iris en Marijn met hun IMI Dienblad
met 202 stemmen. De Hooverator van
Anke, Laura en Anne was een goede
derde.
Dhr. Verschuren uit Beek en Donk won
een bestedingsbon van € 50,00 bij de
Ouderenwinkel en families Staal,
Bouwmans en Brans een bestedingsbon
voor de Laarbikker voor 2 personen.
Bij deze willen wij alle standhouders van
deelnemende organisaties, onze sponsor
Rabobank PeelNoord en al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

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 Dorpsstraat 82 5735 EG Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :
Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

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

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

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
Nieuws Paramedisch Centrum
Laarbeek

PODOTHERAPIE
De Maand van de Voet 2012
Bewegen, sporten is leuk en gezond.
Veel Nederlanders beoefenen dan ook
een actieve vorm van sport. Toch raken
vier miljoen sporters per jaar geblesseerd. Dat is vervelend voor de sporter,
en voor de samenleving. Zo wees recent
onderzoek van het UMC Utrecht uit dat
zes op de tien voetballers elk seizoen
een enkel-, knie- of hamstringblessure
oploopt. Goed voor gemiddeld vijf dagen
werkverzuim en zestien dagen niet
sporten. Na herstel houdt 27% pijnklachten.
Al vormen onze voeten de basis van ons
gestel, het belang van dit onderdeel van
het menselijk lichaam wordt nog onderschat. En in het verlengde daarvan ook
de rol van de podotherapeut. In de
Maand van de Voet daarom aandacht
voor het belang van de inzet van podotherapeuten bij het behandelen én
voorkomen van sport- en overbelastingblessures.
Sporten: gezond en toch ook niet?
Veel sporters hebben klachten aan
enkels, knieën, heupen en onderrug. Niet
zelden bestaat de behandeling daarvan
vooral uit symptoom-bestrijding. De
werkelijke oorzaak kan liggen in disfunctioneren van de voet(en). De voet bestaat
uit maar liefst 26 afzonderlijke botten, 33
gewrichten, 107 banden en 19 spieren en
pezen. Daar kan dus heel wat mee misgaan. Podotherapeuten zijn de deskundigen bij uitstek op gebied van beweging
en consequenties daarvan voor de voeten,
de benen, het bekken en de rug. Zij
kunnen een belangrijke bijdrage leveren
zowel voor wat betreft het voorkomen als
het behandelen van blessures die bij het
sporten kunnen ontstaan.
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Inzet van podotherapie
Podotherapeuten zijn de enige wettelijk
erkende voetspecialisten. Deze paramedici beschikken over een breed aanbod
aan onderzoeksmethoden en – technieken zoals voetdrukmeting, functieonderzoek en ganganalyse. Behandelplannen
worden op maat gemaakt. De behandelmethoden en - technieken bestaan uit
wondbehandeling, vilt therapieën, taping,
het aanbrengen van ortheses, zolen,
etc.. Podotherapeuten behandelen niet
alleen klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de voeten en/of het
looppatroon, maar ook huid- en nagelaandoeningen. Podotherapeuten geven
tevens preventieve adviezen zoals (sport)
schoenadvies. Omdat elke sport zijn
eigen belasting en specifieke ondergrond
kent, is het van groot belang dat een
sporter de juiste sportschoenen draagt.
Podotherapie, een sportieve stap in
de goede richting
Podotherapeuten werken vaak samen
met fysiotherapeuten, pedicures, sporten huisartsen en medisch specialisten.
Ook zijn er ziekenhuizen met speciale
voetenpoli’s. Een afspraak met een podotherapeut kunt u maken zonder dat u een
verwijzing nodig heeft. In de meeste
gevallen wordt podotherapie vanuit de
aanvullende verzekering vergoed. Kijk voor
meer informatie op
www.podotherapie-laarbeek.nl
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en de Maand van de Voet
De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten is lid van de Féderation
Internationale des Podologues (FIP).
Deze beroepsvereniging is een internationale organisatie van professionals op
het gebied van voeten en daaraan
gerelateerde klachten.
De maand mei is voor podotherapeuten
wereldwijd de ‘Maand van de Voet’.
Jaarlijks kiest de FIP daarvoor één
onderwerp uit, waaraan in een

TE KOOP
Karakteristiek herenhuis “Koude Maas”
gelegen op een markante plek in Aarle-Rixtel.
De woning met royale vrijstaande garage is
gelegen aan de Dorpsstraat 83 op een privacy biedend perceel van circa 1550 m2.
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping

: hal, 3 kamers, keuken, bijkeuken, kelder en berging.
: 3 grote slaapkamers, badkamer en groot dakterras.
: via vaste trap naar grote zolder met 3 dakkapellen

Woning heeft authentieke en sfeerbepalende elementen.
De keuken en badkamer zijn gedateerd.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de familie Van den Biggelaar
06-14911189.
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Bericht van:
voorlichtingscampagne extra aandacht
wordt besteed. Dit jaar is het thema
’Biomechanica’. Een voorbeeld bij uitstek
van biomechanica, ofwel de bewegingsketen binnen de mens, is de sporter.
Reden voor de Nederlandse Vereniging
van Podotherapeuten om het thema voor
2012 toe te spitsten op sport en de
belangrijke rol die podotherapeuten
daarbij kunnen spelen.
Richard Weel, podotherapeut
Tel 0492-465647
Adres: Molenstraat 9 a/b Aarle-Rixtel
en Heuvelplein 95 Beek en Donk
www.podotherapie-laarbeek.nl
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl

Grote boekenmarkt
in het Kouwenbergs kerkje:
13 en 17 mei.
Dankzij de gulle gaven van een groot
aantal Laarbeekse mensen beschikt het
Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel over
een prachtige voorraad boeken. Deze
boeken worden zondag 13 mei en op
Hemelvaartsdag 17 mei op de grote
boekenmarkt verkocht. De opbrengst van
deze boekenmarkt wordt gebruikt voor de
restauratie en de exploitatie van het
kerkje.
De boeken zijn over een groot aantal
rubrieken verdeeld. Naast romans van
bekende schrijvers zijn er boeken met als
thema Brabant, flora- en fauna, historie ,
landschappen,
kunst,
hobbies,
gezondheid, landen en landstreken,
kinderboeken enz. Op beide dagen zijn
de openingstijden van 12.00 tot 17.00
uur. De entree is gratis
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UITSLAG LOTERIJ FANCYFAIR
BASISSCHOOL BRUKELUM
De volgende prijzen van de loterij die
tijdens de fancyfair op 15 april is
gehouden zijn nog niet afgehaald:
605 springtouw. 607 puzzel. 609 2
kaartjes musical gr.8 . 616 puzzel. 641
verfsticks. 642 paraplu. 652 kompas. 659
2 kaartjes musical gr.8 . 667 puzzel
715
paraplu.
808
kuipplantenencyclopedie. 807 springtouw. 817 bmxbeschermingsset. 819 klemmen. 852
luxe pen. 884 puzzel. 909 luxe dolfijnbel.
911 springtouw. 912 dopsleutels voor
boormachine.
914
puzzel.
926
fietslichtset. 932 puzzel. 938 puzzel. 951
spaakkralen.
993. hoofdprijs : meisjesfiets.
De prijzen kunnen tot 31 mei -onder
schooltijd- op school af worden gehaald
bij de conciërge of bij één van de
leerkrachten onder overlegging van het
goede lotnummer.

Lezing van Alois van Mingeroet
bij Vogelvereniging Laarbeek
Op donderdag 10 mei zal de voor iedere
vogelliefhebber bekende Belgische schrijver en spreker Alois van Mingeroet een
lezing bij Vogelvereniging Laarbeek
verzorgen. De lezing zal gaan over het
houden en kweken van Europese
Cultuurvogels en in hoofdzaak over
putters, sijzen en barmsijzen. Daarna
kunnen er vanuit de zaal vragen gesteld
worden over alle soorten Europese
cultuurvogels, de heer Van Mingeroet zal
deze dan beantwoorden. De lezing zal
worden gehouden in de zaal van
Dorpscafé De Vrienden Dorpsstraat 18 in
Aarle-Rixtel. Aanvang 20.30 uur en de
entree is gratis.

Bericht van:

Lintjesregen
De jaarlijkse lintjesregen rond Koninginnedag veroorzaakte dit jaar in AarleRixtel ook een kleine bui omdat drie
dorpsgenoten de eer te beurt viel om een
onderscheiding in ontvangst te nemen.
Via het Eindhovens Dagblad hebt U al
uitgebreid informatie gehad over de
gelukkigen, daarom alleen een kort sfeerverslag. Het was vrijdagochtend 27 april,
om half negen ’s morgens, een ongewone
drukte bij de pastorie aan de Heindertweg. Binnen zat nietsvermoedend Ruud
Kweens, daarheen gelokt met smoes
voor een belangrijke bijeenkomst. Hij
werd compleet verrast door het college
van burgemeester en wethouders en een
uitgebreide vertegenwoordiging van de
familie. Zichtbaar ontroerd liet Ruud zich
de medaille opspelden door burgemeester Hans Ubachs die de gedecoreerde
toesprak en zijn verdiensten voor de kerk
en gemeenschap aanhaalde. Dat hij bij
de harde kern van ASV vond Ruud wat
teveel gezegd. De rest van de huldebetuiging liet hij gelaten over zich heen
gaan.
De volgende medaille werd rond negen
uur op de borst gespeld van Jan Dekkers
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die op dit vroege tijdstip al in de Heemkamer was voor een belangrijke
bespreking met een gedeputeerde van de
provincie. Die kwam dus niet opdagen
maar wel andere bekende personen
waaronder een groot aantal familieleden.
Jan bleek totaal verrast toen de burgemeester het woord nam en zijn verdiensten voor de gemeenschap aanhaalde.
Een hele rits functies voor kerk en
verenigingen, niet op de laatste plaats
was hij 25 jaar voorzitter van gemengd
koor de Klokkengieters. Jan vertelde later
dat hij die dag nog diverse verplichtingen
had maar dat alles werd doorkruist door
de feestelijkheden rondom zijn medaille.
Tot in de late uurtjes werd er met Dikke
Mik nog nagezonden in huize Dekkers.
Compleet verrast werd Annie Termeer-van
den Broek, rond half tien, in de Dreef
waar een uitgebreide familieschare zich
had verzameld. Annie was er heen gelokt
voor een belangrijke voorvergadering.
Toen ze haar man Jan plotseling in vol
ornaat zag binnenkomen was haar
eerste reactie. Komt die mij hier ook nog
nagereden. De burgmeester verwoordde
uitgebreid haar verdiensten op het gebied
van gehandicaptenzorg en –welzijn. Hij
bleek Jan Termeer vorig jaar ook gedeco-

Bericht van:

reerd te hebben, dat was zijn eerste
medaille-uitreiking als burgmeester van
Laarbeek. Annie bleek inmiddels zijn 22ste uitreiking te zijn. Namens de redactie
van het Gemeenschapsblad, van harte
gefeliciteerd met jullie Koninklijkeonderscheiding.
JWP.

25 jaar H.A.R. Automaterialen!
Op 8 mei 1987 werd de Automaterialen
zaak aan de Dorpsstraat2 geopend door
wethouder Noten. Martien vertelt dat hij
de opleiding automonteur heeft gevolgd.
Zijn eerste werkgever was de Hagamgarage. Tijdens zijn militaire dienst werd
hij uitgezonden naar Papoea Nieuw
Guinea, waar voor de monteurs meer dan
genoeg werk was. Er waren toen (1962)
praktisch geen wegen en daarom waren
de voertuigen eigenlijk niet geschikt voor
zo’n land. Omdat de onderdelen voor de
voertuigen niet altijd op voorraad waren,
moesten de monteurs bijna iedere dag
creatief werken, wat Martien erg leuk
vond. Hij bedacht altijd wel iets om het
kapotte voertuig weer in orde te krijgen.
Na zijn diensttijd ging Martien werken bij
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de gemeente Eindhoven. Met ongeveer
25 jaar automonteurservaring vestigde hij
zich in het EDAH-pand dat voldoende
ruimte en parkeerplaatsen bood. Reportad is op bezoek bij Martien en Paula en
geniet van een heerlijke kop koffie. Al
pratend verteld Martien leuke feiten die hij
in die jaren heeft meegemaakt. B.v. Een
klant van hem is onderweg naar Spanje
met achter zijn BMW een boottrailer met
boot erop. Een behoorlijk gewicht. Net
voorbij de Frans-Spaanse grens sloeg de
motor door de hittestraling (Vaporlock)
van de uitlaat af, niet meer aan de praat
te krijgen. In plaats van de Wegenwacht,
werd Martien gebeld. Probleem werd
uitgelegd!!! Daar werd snel een oplossing
bedacht! Pak een handdoek, maak die
kletsnat en wikkel die om de benzinefilter
die naast de uitlaat zit. Als die afgekoeld
is komt er weer benzine en kun je weer
rijden. Door de enorme hitte die was
ontstaan, verdampte de benzine in de
filter. Later belde die klant vanuit Spanje:
Martien bedankt hè, we zijn zonder
verdere problemen aangekomen. Toen hij
terug was van vakantie, hebben we de
filter vervangen en de oude open
gezaagd. Zat bijna volledig dicht en nooit
vervangen. “Hoe belangrijk is het onderhoud van uw auto!” De kleine zelfstandige
kan zich alleen door extra goede service
onderscheiden. En dat doet Martien
bijzonder goed. We zien hem vaak een
lamp of ruitenwissers vervangen, wat snel
gebeurd is en door klanten erg gewaardeerd word. Martien bezoekt regelmatig
beurzen om met de laatste technische
veranderingen op de hoogte te blijven.
Jullie zijn niet meer de jongste, nee zegt
Martien, maar ik doe mijn werk nog met
plezier. Ik bedank al mijn klanten waar ik
25 jaar voor heb klaargestaan en blijf dat
zolang mogelijk doen. . Reportad dankt
Paula en Martien voor de koffie en het
wijntje en wenst hen nog vele jaren in
goede gezondheid. Een fijn jubileum op 8
mei. Reportad.
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Bericht van:
De Meikever
Volgens mij heb ik hem echt boos
gemaakt in de vorige aflevering, de
burgemeester van Helmond, want wie
zegt er nou zoiets. Een grote Peelgemeente, Ale en de rest bij Helmond. Ik
zal de woorden arrogantie en hoogmoed
niet gebruiken, dat deden anderen deze
week al, en terecht. Een pluspuntje, hij
heeft zijn excuses aangeboden. Daar
kunnen we weer mee leven, maar het is
wel gezegd. Ja, er borrelt zo nu en dan
wat op in bepaalde kringen. Kunt U het
nog volgen. . Ik weet niet of ik nou wel of
niet een wietpas moet aanvragen als ik
wat versterkende middelen bij de
apotheek wil halen. Hadden we net de
boerka de deur uitgedaan, nou schijnt
het ineens weer te mogen, moeten we
weer een nieuwe kopen. Wil ik mijn
vlindermessen inleveren bij de dierenpolitie, is die intussen al weer opgeheven.
Komt er een coffeeshop in Aarle, er is
plaats genoeg. Nee, zegt de gemeente.
Hoezo, nee. Wat zijn ze dan aan het verbouwen bij het pleintje. Nee, daar komt
gewoon koffie-cafe. Het was toch even
slikken toen er de sloophamer tegenaan
ging. Weer een stukje geschiedenis
foetsie. Een begrip in Ale, vroeger naar
Chrisjes, later naar Nölleke. Ontelbare
feesten, bruiloften, partijen en koffietafels
zijn er in het zaaltje geweest. Hele generaties hebben er aan de tap gezeten.
Een café met een verhaal, of duizenden
verhalen eigenlijk. Er komt iets moois
voor terug hebben ze mij verteld. Het kan
nog iets worden daar aan dat pleintje met
dat Pumpke. Ik moet eerlijk toegeven, het
terrasje aan de andere kant heeft al iets,
al is het maar dat er weer wat leven in de
brouwerij is gekomen. Ik heb er de
laatste tijd al heel wat volk zien zitten.
Hebt U al een plaatsje uitgezocht bij
Zonnetij. Het was er wel druk met kijkers.
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Er zijn nog plekjes vrij. Ik wacht nog even
totdat de vijver met palmen- strand klaar
is. Als ze dan van de ene helft een naaktstrand maken, dan wil ik ook wel een
flatje boven. Dan kan ik mooi de hele dag
rood-borstjes kijken, want dat is toch een
beetje mijn hobby. Vogeltjes. Want ze
vliegen weer dat het een lieve lust is. Je
moet er wel aandacht voor hebben.
Bijvoorbeeld Koninginnedag was heel
bijzonder, niet alleen een zonnig feest bij
de kerk en op de Hut, maar de liefhebbers zagen rond het middaguur maar
liefst vier grote roofvogels boven de kerk
cirkelen. Het bleek de rode wouw te zijn,
niet echt zeldzaam, maar je ziet ze niet
elke dag. Net zomin als de zwarte specht
die vorige week tijdens de ochtendwandeling van het IVN zomaar kwam
overvliegen. We werden even tevoren al
begroet door de koekoek. Ik dacht nog.
Een koekoek in de vroege morgen, dat
is een dag zonder…zorgen. Maar dat is
niet waar volgens Johan want die sprak ik
later in de week. Dat is geen spreuk van
mij . Geen wonder dat we die morgen
een bui op ons dak kregen. Maar wel
mooi de roodborsttapuit en de boomklever gezien en.. de zwartkop horen
zingen. De Biezen is de moeite waard. Ik
moest wel even lachen met de twee
natuurliefhebbers uit Helmond die moeite
hadden met de reiger die alsmaar lieve
kleine eendjes uit de vijver opslokte. Ja,
de natuur kan bijzonder wreed zijn, daar
moet je wel tegen kunnen. Hun voorstel
om het gras langs de vijver hoger te laten
groeien, zodat het eendenkroost daar
een veilig plekje kon vinden, slaat de
plank een beetje mis. Want hoe klinkt
het kinderliedje: Alle eendjes zwemmen
in het water. Dan zou je ook moeite
moeten hebben met al die mooie rupsjes
die in razend tempo worden opgepeuzeld
door mijn agressieve pimpelmezen. Ik
mis de mooie vlindertjes nu al. Gelukkig
dat het oranjetipje al volop rondfladdert.
Het begin van een nieuwe vlindercyclus.

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
10 %KORTING
KORTING


OPHET
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TOTALE BEDRAG
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BEDRAG

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

Kapsalon Astrid

www.kapsalonastrid.nl

Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307
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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

Bericht van:
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Benieuwd wat de meimaand ons zal
brengen. In ieder geval een overvloed aan
geuren en kleuren want de lelietjes van
dalen, oftewel het meiklokje, de seringen
en de Gelderse rozen hebben mijn
reukorgaan al geprikkeld. Och, in de
natuur kun je zonder wietpas ook lekker
snuiven.
De meikever.

al een deel van haar werk ten goede mag
komen aan het goede doel. Haar hart ligt
bij het Lilianefonds. De opbrengst van uw
aankoop zal dan ook geheel aan dat
fonds ten goede komen.
We hopen u op de jaarmarkt in AarleRixtel te mogen begroeten. Openingstijden van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Leny voor Liliane

Afgelopen zondag hadden we QUEENSNICHT bij CENDRA. Op deze avond
kwamen om de beurt onze jonge
laarbeekse DJ‘s hun vorderingen presenteren voor de teensplus groep met veel
muziek afgewisseld met spellen werd het
een daverende avond.
Een ding is zeker de laarbeekse jongeren
weten wat feesten is en zullen in de
toekomst nog veel van zich laten horen.
Foto‘s
komen
op
de
website
www.cendra.net
Bestuur cendra

De 80 jarige beeldend kunstenares Leny
Willems van der Vleut uit Helmond stelt
een gedeelte van haar schilderijen
beschikbaar voor het Liliane Fonds. Op
de jaarmarkt van Aarle-Rixtel, Hemelvaartsdag 17 mei 2012, zullen wij (twee
leerlingen van het Kunsthuis Lieshout)
deze tegen redelijke prijzen aanbieden.
Reeds dertig jaar wijdt Leny zich met
veel liefde aan de schilder- en beeldhouwkunst, de eerste vijftien jaar als
kunstenares met een zelflerend vermogen
om vervolgens haar talenten verder uit te
bouwen onder de bezielende leiding van
Marijke Karthaus.
Marijke Karthaus als lerares van het
Kunsthuis in Lieshout is vol lof over de
kunst van Leny. Leny heeft haar eigen
stijl maar laat zich niet in kaders vangen.
Haar werk is van een grote diversiteit.
Nu ze 80 is en ruimtegebrek in haar
appartement krijgt heeft ze beslist dat nu
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Bericht van:
GGZ Oost Brabant
organiseert cursus
‘omgaan met dementie’
GGZ Oost Brabant organiseert in
Helmond in mei, september en november
de cursus ‘Omgaan met dementie’,
bedoeld voor partners en familieleden van
mensen bij wie een vorm van dementie is
vastgesteld.
Wanneer uw partner of familielid dement
wordt, ontstaan er veel veranderingen in
uw dagelijkse leven. De verzorging wordt
meestal zwaarder en vormt een steeds
grotere druk voor u. U krijgt niet alleen te
maken met praktische problemen, maar
moet ook verwerken dat uw partner of
familielid verandert. Ook de omgang met
iemand die dementeert is niet altijd
makkelijk.
Ervaringen uitwisselen
In de cursus ‘omgaan met dementie’
wordt aandacht besteed aan de vele
vragen die het zorgen voor een dementerende met zich mee kan brengen. In de
cursus krijgt u informatie over bepaalde
thema’s, daarnaast is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met
andere deelnemers.
De cursus uit 7 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur. Drie maanden na
afloop vindt nog een terugkombijeenkomst plaats. Tijdens de bijeenkomsten
komen de volgende thema’s aan bod:
‘wat is dementie?’, ‘de omgang met
iemand die dementeert’, ‘veranderingen
voor de mantelzorger’, ‘ondersteuningmogelijkheden’ en ‘de toekomst’.
Kosten
De cursus wordt door twee medewerkers
van de GGZ begeleid. Vooraf krijgt u
vrijblijvend een kennismakingsgesprek
met de begeleiders aangeboden. De
kosten voor deelname bedragen 12,50
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euro, dit is voor een map met achtergrondinformatie.
De cursus ‘omgaan met dementie’ is
bedoeld voor partners én familieleden van
mensen bij wie een vorm van dementie is
vastgesteld en wordt gegeven in ’t
Warant, Wesselmanlaan 25A te
Helmond.
In 2012 starten er verspreid door het jaar
verschillende cursussen:
· cursus 1: donderdagochtend 24 mei
2012 van 9.45 - 11.30 uur
· cursus 2: dinsdagavond 11 september
van 18.45 - 20.30 uur
· cursus 3: maandag 5 november 2012
van 13.00 - 14.45 uur.
Meer informatie
Voor meer informatie en/of aanmelding
kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de Ouderenzorg van de
GGZ Oost Brabant, 0492 – 84 80 03 of
per e-mail preventie@ggzoostbrabant.nl .
U kunt vragen naar Astrid van den Heuvel
(aanwezig op ma., di. en dond.).

K lokje
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.
Te huur:
opslagloods / timmerwerkplaats met
medegebruik van de timmerwerkplaats in
Aarle-Rixtel. Huur per maand 350 euro ex
btw. Telefoon 0492 - 386020
Verloren
Op zaterdag 21 april omstreeks 16.30
uur tussen de Schoolstraat en Nachtegaalstraat (via Dorpsstraat) ben ik mijn
Agu fietstas verloren. Mocht u deze
gevonden ben ik te bereiken op: 0492381552. Nellie Strijbosch.

TE KOOP
Zeer goed uitziende betaalbare instapklare tussenwoning
Prijs: € 225.000,00 KK
Kosten Koper (nu tijdelijk nog 2% tot 1 juli 2012,
dus profiteer!)
Adres: Piushof 15 te Aarle – Rixtel
Voor informatie of bezichtiging bel: 06 – 201 789 55

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Op zondag 13 mei organiseren wij weer
de Dorp aan de Riviertochten met keuze
uit maar liefst 5 afstanden, 40-60100,125 en 150 km. De twee kortste
routes zijn uitermate geschikt voor de
recreanten en omdat het moederdag is
kan de familie moeder trakteren op een
heerlijke sportieve zondagmorgen. Men
kan voor de 40 en 60 km. inschrijven en
vertrekken tussen 07.30 en 11.00 uur,
dus is er voldoende tijd om moeder
onderweg of daarna in de bloemetjes te
zetten.
Voor de langste drie afstanden, waar
moeders natuurlijk ook van harte welkom
zijn, is het vertrek tussen 07.30 en 09.30
uur. Degenen die in groepsverband en
onder begeleiding van ADW-ers mee
willen fietsen, kunnen de 150 km. rijden
met de 33+ groep, de 30+ groep of met
degenen die 28 km. per uur als richtsnelheid aanhouden. Het vertrek daarvoor
is om 07.30, 07.35 en om 07.40 uur. De
25 km. start om 08.00 uur en kiest voor
de 100 km. Alle vijf de routes zijn
uitgepijld. Om dat te realiseren gaan
een aantal teams in de zeer vroege
morgen op pad en in de late middag
halen die de pijlen ook weer op, zodat
iedereen ruimschoots de tijd heeft om de
tocht geheel uit te rijden. Inschrijven en
vertrekken kan men bij café de Vrienden
tegenover de kerk in Aarle-Rixtel. Op
www.aandewielen.nl kunt u de diverse
routes bekijken. De mogelijkheid bestaat
ook om onderweg te route op te pikken
en via Aarle-Rixtel te vervolgen. Hebt u
nog vragen dan kunt u die stellen aan
Theo Sterken tel. 381680.

www.gemeenschapsblad.nl
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Wat een traktatie,
dat heerlijke weer op 30 april,
met temperaturen,
zoals ik er nog wel een aantal wil.
Verrassend veel gesloten horecazaken,
troffen we onderweg in buitengebieden,
schijnbaar zijn die op maandag gesloten
en doen ze niet open voor wat extra
knaken.
Maar in stadjes en dorpen,
was overal genoeg te drinken en te eten,
daar was vermaak en vertier,
zodat men zeker weten,
nergens vergeefs vroeg om een potje
bier.
RD

De Zorgboog
lanceert
digitaal magazine
Zorgorganisatie de Zorgboog lanceert
Fijn!, een nieuw digitaal magazine. Met
Fijn! kiest de zorgorganisatie voor een
dynamisch, interactief medium. Het
gratis magazine verschijnt enkele keren
per jaar en staat boordevol informatie over
zorg in het algemeen en de Zorgboog in
het bijzonder. Fijn! is voor iedereen te
bekijken op www.zorgboog.nl.
Behalve tekst bevat het magazine ook
video’s, foto’s en animaties. De Zorgboog
richt zich met het digitale magazine op
alle leeftijden. Voor jong en oud komen
interessante onderwerpen aanbod. In de
eerste editie besteden we aandacht aan
de verhuizing van hospice de Populier van
Aarle-Rixtel naar Bakel. Ook is een
videointerview te bekijken van Triple P,
een positief, pedagogisch programma
waarmee de Zorgboog werkt.
Gratis aanmelden Iedereen die de
beschikking heeft over internet kan Fijn!
bekijken op de website van de Zorgboog.
Daarnaast kan iedereen zich aanmelden
voor het digitale magazine via de website
www.zorgboog.nl. U ontvangt dan Fijn!
periodiek via het opgegeven e-mailadres.
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Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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2e wedstrijd van Ganzenwinkel
toernooi - De Eendracht.
Op zaterdag 21 april was het de beurt
aan Strijd in Vrede uit Beek & Donk om
deel te nemen aan ons van Ganzenwinkeltoernooi.
Er werd door beide verenigingen goed
geschoten. De beste schutter van de
avond was Theo de Jong van Strijd in
Vrede met 236 punten.
Toon van Hoof, Walter Jansen en Erwin
Wijnhoven van De Eendracht deden niet
veel voor hem onder met respectievelijk
231, 225 en 217 punten. Deze 3 schutters zullen over 3 weken op 12 mei
waarschijnlijk gaan uitmaken wie de
nieuwe koning van De Eendracht gaat
worden.
Op donderdag 3 mei komt Vredelust uit
Deurne naar Aarle-Rixtel om deel te
nemen aan het toernooi.
Totaal Uitslag:
1 Toon van Hoof
231
2 Walter Jansen
225
3 Erwin Wijnhoven
217
4 Gerrie van Hoof
184
5 Geert van Ganzenwinkel
179
6 Jo Maas
178
7 Harrie Moors
107

12 MEI KONINGSCHIETEN BIJ
“DE EENDRACHT” IN AARLERIXTEL
Op 12 mei aanstaande wordt het
spannend in de doel van De Eendracht
aan de bosscheweg in Aarle-Rixtel. De
Eendracht organiseert dan voor de 154e
keer het koningschieten.
Het belooft ook dit jaar weer een
spannende strijd te worden. Tijdens de
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laatste wedstrijden en toernooien is
gebleken dat er aan aantal kanshebbers
zijn die elkaar weinig toegeven. Toon van
Hoof was tijdens de laatste wedstrijd
topschutter met 232 punten maar Walter
Jansen met 227 punten en Erwin
Wijnhoven met een score van 217 laten
zien dat zij ook nog een hele redelijke
kans maken op de koningskroon. Buiten
dit drietal is het altijd ook nog mogelijk
dat een van de andere leden een hele
goede dag heeft, op slot van rekening
bepaalt de vorm van de dag vaak hoe
hoog de eindscore wordt. Een extra
moeilijkheid hierbij is het aantal pijlen dat
geschoten moet worden. Bestaat een
normale wedstrijd uit 25 pijlen, bij het
koningschieten moeten de deelnemers
32 keer hun uiterste best doen en in de
afgelopen jaren is al vaker gebleken dat
de wedstrijd in de laatste 7 pijlen beslist
wordt.
Belangstellenden zijn van harte welkom
op 12 mei vanaf 18.00 uur in de doel aan
de Bosscheweg 92 in Aarle-Rixtel. De
uitslag wordt rond 21.00 uur verwacht.
De deelnemers schieten met drie typen
bogen: Compound, recurve en traditioneel hout. Een mooie gelegenheid om
eens kennis te maken met de handboogsport in de moderne en traditionele
uitvoering en de sfeer en de spanning te
proeven bij een van de oudste verenigingen van Aarle-Rixtel.

K lokje
De zusters van het Missieklooster
Heilig Bloed zoeken voor de tijd van
begin juli tot december 2012 een hulp in
de keuken voor 20 uur per week. Neem
contact op met: Zr. Ursel Beyerle,
Kloosterdreef 7, 5735 SJ Aarle-Rixtel.
Tel. 0492-461324.
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STRATENVOETBAL
IN AARLE-RIXTEL
Donderdag 7 en vrijdag 8 juni vindt, op
sportpark De Hut, weer het inmiddels
traditionele stratenvoetbaltoernooi plaats
voor alle inwoners van Aarle-Rixtel vanaf
16 jaar, zowel mannen als vrouwen!
Uiteraard zijn ook liefhebbers die geen lid
zijn van ASV ’33 van harte welkom om
mee te doen.
Aarle-Rixtel is voor dit toernooi ingedeeld
in twaalf wijken. Deelnemers kunnen zich
tot uiterlijk 25 mei aanmelden bij de
contactpersoon van de betreffende wijk.
Uiteraard is de kantine tijdens en na
afloop van de wedstrijden open; een DJ
zorgt hierbij voor livemuziek. Behalve
spelers zijn dus ook supporters van harte
welkom om er een gezellig festijn van te
maken.
Klein veld
Donderdag 7 juni worden vanaf 18.30 uur
de poulewedstrijden gespeeld; vrijdag 8
juni vanaf 18.30 uur de kruisfinales en de
finale. De wedstrijden worden gespeeld
op een kleiner veld, met zes spelers en
een keeper. Er dient continu minimaal
één vrouw in het veld te staan (door een
vrouw gescoord doelpunt telt dubbel!)
Wijkindeling
Aarle-Rixtel is voor dit toernooi ingedeeld
in tien wijken. Deelnemers kunnen zich
tot uiterlijk 25 mei aanmelden bij de
contactpersoon van de betreffende wijk.
De wijkindeling en de namen en
telefoonnummers van de verschillende
contactpersonen staan op de website
www.asv33.nl (rechts op de homepage
onder ‘agenda’ en ‘stratenvoetbaltoernooi’).
Aanmelden Belangstellenden moeten
zich dus uiterlijk 25 mei opgeven bij de
contactpersoon van hun wijk. Hopelijk
komen er veel aanmeldingen binnen
zodat het een sportieve en gezellige
happening wordt.

Zondag 13 mei:
dauwtrappen in
Aarle-Rixtel

Hoe oud de traditie van het dauwtrappen
precies is, is niet bekend. Vermoed wordt
dat het gebruik terug gaat tot de
Germaanse tijd. Volgens het volksgeloof
uit die tijd had de dauw, vooral op
bepaalde dagen, een magische en
genezende kracht. Het ‘dauwtrappen’
was waarschijnlijk één van de Meifeesten
van de Germanen. In die periode van het
jaar vierden de Germanen de opkomst
van het nieuwe leven in de natuur.
Later werd het gebruik in verband gebracht met processies op de ochtend van
Hemelvaartsdag of op de zondag ervoor..
Dauwtrappen is onder andere in Lieshout
nog steeds een traditie van de plaatselijke harmonie.
In het verleden vond dauwtrappen ook in
Aarle-Rixtel plaats, maar is het jaren
geleden afschaft. Inmiddels zijn er nieuwe
initiatieven genomen om het dauwtrappen
weer nieuw leven in te blazen. Binnenkort
gaat het gebeuren, De organisatie is in
handen van folkloregroep Dikkemik in
samenwerking met het Aarlese gezondheidsteam en de Blauwe Schut.
Zondag, 13 mei, wordt er ’s morgens om
7.00 uur gestart vanaf de Kouwenberg.
Vandaaruit gaat de tocht via een “landelijke veldroute” naar het Hagelkruis in de
Hoge Akkers. Vandaar gaat men naar het
Gildepaviljoen van het Onze Lieve
Vrouwegilde, waar de koffie klaar zal
staan.
Het dauwtrappen vindt dit jaar plaatst in
het kader van het Kerkenproject van het
SRE,.
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EK-gangers
opgelet,
heeft de GGD al een prik gezet?

Jubilarissen Gemengdkoor
Euphonia
Op 15 April heeft Gemengdkoor Euphonia
haar 40 jarig jubileum gevierd in de kerk
van Onze Lieve Vrouw Presentatie te
Aarle-Rixtel. Wij werden hartelijk welkom
geheten door de pastor.
Waarna we de mooie mis van Gounod
gezongen hebben, met nog een paar
toepasselijke liederen. De kerk was goed
gevuld en men genoot zichtbaar, na afloop nog een dankwoord en felicitatie van
de pastor. Na de viering werd het
jubileumfeest voortgezet in de Couwenbergh. Met een druk bezochte receptie
mag het een geslaagde dag genoemd
worden. Ook hadden we nog vier jubilarissen waarvan 2 actieve en 2 rustende
leden. 40 jaar trouw aan het koor mag
beloond worden met een speld welke
Mevrouw Riek Sanders en Mevrouw
Annie Maas kregen op gespeld. Daarnaast kregen de vier dames namens het
koor een mooi boeket bloemen van de
voorzitter en kon er op geklonken
worden. Op bijgaande foto drie dames
Fien van de Heuvel, Annie Maas en Riek
Sanders. Jammer genoeg was Mevrouw
Riek van Duren ziek, maar zij kreeg haar
boeket thuis bezorgd. Al met al een
geslaagd feest.

In juni reizen vele bussen, auto’s en
vliegtuigen vol supporters af naar het
Europees Kampioenschap voetbal in
Oekraïne en Polen. Dit zijn landen waar
mazelen, rabiës en geelzucht nog voorkomen en waar de hygiënemaatregelen
anders zijn dan in Nederland. Ziek
worden kan al door het van het drinken
van water uit de kraan, het eten op straat
of na een bezoek aan een besmet toilet.
Daarom adviseert de GGD BrabantZuidoost alle bezoekers van het EKvoetbal om zich te laten informeren over
zijn of haar benodigde vaccinaties.
Gezondheidsrisico’s
Met name in Oekraïne zijn er grote
risico’s voor infectie met onder andere
difterie, polio, tetanus en hepatitis A
(besmettelijke geelzucht). Er heerst er
op dit moment een mazelenepidemie in
het westen van de Oekraïne, op de grens
met Polen, Slowakije en Hongarije. Ziekten zoals de mazelen krijgen bij evenementen waar veel mensen samenkomen
een kans.
Daarom adviseert de GGD BrabantZuidoost alle EK bezoekers om voor hun
vertrek een vaccinatie te komen halen
tegen hepatitis A en difterie, tetanus en
polio. Nederlanders die geboren zijn voor
1975, zijn als kind niet gevaccineerd
tegen de mazelen. Hen wordt geadviseerd om ook een vaccinatie tegen
mazelen (BMR: bof, mazelen, rodehond)
te halen.
Deze vaccinaties moeten bij voorkeur vier
tot zes weken voor vertrek gegeven
worden, maar ook last-minute heeft het
nog zin. Voor een afspraak met uw GGD:
bel 0900-8222467 of maak een online
afspraak via www.ggdreizigerszorg.nl.
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Schoolvoetbaltoernooi
Laarbeek 2012
A.L.S. is een dodelijke spierziekte die
jaarlijks vele slachtoffers eist omdat er
geen medicijn op de markt is.
Er is veel geld nodig voor onderzoek
daarom gaat CENDRA jeugd en
jongerenwerk een inzameling houden op
de aankomende jaarmarkt 17 mei te
Aarle-Rixtel
Help onze jeugdige vrijwilligers die er voor
kiezen zich voor andere in te zetten en
met spelletjes en zelfgemaakte of gekregen cadeau‘s geld in te zamelen
De jongeren hebben als streef bedrag €
5000 euro help hen dit doel te bereiken
als alle bezoekers een kleine bijdrage
willen doen moet dit makkelijk kunnen
Loop even langs onze stand en laat zien
dat ook u kunt kiezen en begaan bent
met uw toekomst want ook u kunt
slachtoffer worden.
Hierbij hebben we een wedstrijd waar het
om gaat een goede opdruk voor een Tshirt te maken. De winnaar wordt
middags op de jaarmarkt bekend
gemaakt en krijgt een gratis shirt met zijn
opdruk toegestuurd
De tekst staat in het voorbeeld en is te
downloaden
op…www.cendra.net..
onder knop( ALS). Uw foto of tekening
kunt u sturen naar
cendra.info@gmail.com Voor 17 mei
2012

Op woensdag 23 mei a.s. organiseert
Bs. De Heindert en A.S.V. ‘33 het
Schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen
uit Laarbeek. Hierbij brengt iedere
school de beste voetballers het veld op.
Het toernooi vindt plaats op de voetbalvelden van A.S.V. ‘33 (sportpark de
‘Hut’, Bakelseweg 9 in Aarle-Rixtel)
Er hebben zich acht scholen ingeschreven.
We
hebben
de
deelnemende
scholen
onderverdeeld in twee poules
van vier. Om 13.45 uur
worden de eerste wedstrijden
gespeeld. Daarnaast worden
er penalty’s genomen. Ook hierbij is een
prachtige prijs beschikbaar.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom
om de spelers aan te moedigen! Het
toernooi wordt afgesloten met een
prijsuitreiking om ongeveer 17.00 uur.
Wij hopen dat het een fijne en sportieve
middag wordt.
Met vriendelijke groeten,
A.S.V ’33
Wendy Hollanders en Chava Beekmans
namens B.s. de Heindert

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

Bericht van: 50 jaar geleden
1 mei Gouden Bruiloft
Zondag herdacht het echtpaar J.
Verhoeven – Philippini de dag dat het
voor 50 jaar in het huwelijk trad. Ofschoon
het gouden paar dit feit in eigen kring
vierde, heeft het die dag niet aan
belangstelling ontbroken. Na de H. Mis
stonden beide oudjes toch wel even
verbaasd te kijken. Onder de velen, die
het gouden paar kwamen feliciteren,
waren ook pastoor van den Berk en
burgemeester Janssens en verschillende
bestuursleden van het verenigingsleven.
1 mei M.A.S.
Onder grote belangstelling van de zijde
van de leden van de Mater Amabilisschool werd zaterdagavond in het
ontspanningsgebouw een lentebal
gehouden, tot sluiting van het schooljaar.
Wegens afwezigheid van de voorzitter dr.
Tersmette, werd de avond geopend door
de secretaris L. J. v.d. Graef, die tevreden
was over de opkomst. Ook vele docenten
waren aanwezig.
1 mei Geslaagd
Te Den Bosch slaagde zaterdag, met
prachtige punten, voor de akte kinderbescherming broeder Walter, in de wereld
Jan Gijsbers.
2 mei Vastenoffer
In onze gemeente heeft het vastenoffer
een bedrag van ruim f 1500,- opgebracht.
2 mei Kasteel Croy gesloten
Het kasteel Croy, nabij Stiphout, dat in
grote belangstelling van toeristen staat,
zal dit zomerseizoen in verband met uit
te voeren verbouwingswerkzaamheden
voor het publiek gesloten zijn.
4 mei A.S.V. kampioen
Afgelopen zaterdag is voor de eerste
maal in de geschiedenis van A.S.V. een A
junioren elftal kampioen geworden.
Vanavond zullen de spelers met hun
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hoofdleider C. v.d. Kerkhof en de leiders
F. Kerkhof, C. Welten, H. Nooyen en W.
van Dooren samen komen in clubhuis van
den Elzen, waar vanaf 6 uur gelegenheid
is het kranige elftal te feliciteren. Om 7
uur is er een koffietafel, waaraan ook het
bestuur zal aanzitten.
8 mei Gouden kloosterjubileum
Zondag 13 mei viert zuster Maria Petrus,
in de wereld Fr. Beniers, haar gouden
jubileum. Zr. Maria Petrus, die werd
geboren te Aarle-Rixtel, verblijft thans in
het St. Oda Gesticht te St. Oedenrode.
8 mei Aubade
Traditiegetrouw brachten harmonie “De
Goede Hoop” en het gemengd koor “De
Klokkengieters van 1660” een aubade
aan de kapel. Met pittige marsen werd
vanaf café van den Heuvel vertrokken.
Aan de kapel werden nog twee marsen
ten gehore gebracht, terwijl het gemengd
koor in de kapel twee Maria liederen
zong.
11 mei K.A.V. te Aarle-Rixtel viert
derde lustrum
Onder leiding van de voorzitter der plaatselijke K.A.B., de heer Joh. Gijsbers,
werd in mei 1947 de plaatselijke
Katholieke Vrouwenorganisatie opgericht,
zodat deze vereniging nu 15 jaar bestaat.
In al die jaren heeft de K.A.V. wel bewezen bestaansrecht te hebben. Reeds
direct na de oprichting heeft zij onder
leiding van de eerste voorzitster, mevrouw
Boudewijns – Klomp, een grote aktiviteit
ontplooid tot op de dag van vandaag. Het
tegenwoordige bestuur bestaat uit
mevrouw P. Schepers – Gerse, voorzitster; mevrouw Ch. Verbakel – Fleskens, secretaresse; mevrouw P. Martens
– Meulendijks, penningmeesteresse;
mevrouw Sanders – Driessen, mevrouw
Diem – Verijcken, leden en geestelijk
adviseur kapelaan v.d. Ven.
HELMONDSE COURANT mei 1962

