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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
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-

laan 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 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 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 26 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang

Noud en Mio Raaijmakers
Frans Vogels (vriendengroep)
Overleden ouders Manders – v. d. Bogaard
Tonnie Raaymakers-Aben (verj.)

Zondag  27 mei  - 8e Zondag door het jaar. PINKSTEREN
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Eduard Bekx (1e sterfdag/par.)
Overleden ouders v. d. Most – de Groot
Toos van de Graef – van der Aa (par.)
Rosmarie van Esch - Keller
Tot welzijn van de parochie

13.00 uur Kapel – Doopviering
Hannah Moes, Helmondseweg 12.

Maandag 28 mei – 2e Pinksterdag
10.00 uur Kerk – Samenzang

Jan en Marc van Stiphout
Martina Aarts – van der Leemputten (verj.)
Ben Loomans

Woensdag 30 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 2 juni t/m vrijdag 8 juni

Zaterdag  2 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang

Afsluitende gezinsviering van de 1e Communicanten
en Vormelingen
Tiny Houët – Schatorjé (par.)

Zondag  3 juni  – 9e Zondag door het jaar – ALLERHEILIGSTE DRIEEENHEID.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang

Maria van Dijk – van de Kerkhoff (buurt)
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen (fund.)
Harrie van Boxmeer (verj.)
Harrie Verbakel (sterfdag)
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Jan van Dooren (sterfdag/O.L.V.Gilde)
Martina Aarts- van der Leemputten (trouwdag)
Toon en Francien v.d. Boogaard - Verbakel
Overleden familie v. d. Kerkhoff – van Alphen
Tot welzijn van de parochie

Week van zaterdag 26 mei  t/m vrijdag 1 juni
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Woensdag 6 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

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 en voor de
doop van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel.
381215. De volgende doopvoorbereiding en viering zal pas in september plaatsvinden.

PINKSTEREN
De vieringen  met Pinksteren zijn op zaterdag 26 mei om 18.30 en op zondag  27 mei
om 10.00 uur in onze kerk. Op de 2e Pinksterdag  is er om 10.00 uur een
Eucharistieviering in de kerk. U bent van harte welkom.

Week Nederlandse Missionaris 2012
Om samen de Missionaire traditie voort te zetten wordt er in de week van 17 t/m 28
mei 2012 in de kerken voor dat doel gecollecteerd.
In onze Kerk zal de collecte van het Pinksterweekend op 26, 27 en 28 mei  bedoeld
zijn voor het welzijn van onze missionarissen en voor de uitzending van missionaire
werkers.  De MOV en ook wij van de parochie hopen wij op uw medewerking! Maak
het mogelijk!!

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

Voor de vele hartverwarmende blijken van medeleven die wij
mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn man, vader en opa

Leo van Ham

Willen wij iedereen hartelijk dankzeggen. Wij zijn hierdoor gesterkt en getroost en
het helpt ons om in zijn geest verder te gaan.
Bets van Ham, kinderen en kleinkinderen.
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Week Nederlandse
Missionaris.
17 t/m 28 mei.

Elk jaar viert de Week Nederlandse
Missionaris campagne voor het welzijn
van Nederlandse missionarissen en de
uitzending van missionair werkers wereld-
wijd. Naast de ‘traditionele’ missionaris-
sen,  zetten jongere missionair werkers
zich in voor mensen in moeilijke
omstandigheden. Dit jaar staat Afrika
centraal tijdens deze week. De nadruk
ligt op het werken met de jongeren. Zij
zijn het immers die de toekomst van
Afrika bepalen. Dankzij de missie leren
zij naast kennis en vaardigheden ook
normen en waarden waar zij hun leven
lang  iets aan hebben.

Ik klop aan jouw deur,
ik klop aan jou hart,

voor een beden een warme plek,
maar je laat me niet binnen.

Broer, open je deur!

Waarom vraag je me steeds,
of ik uit Afrika kom,uit Amerika,

uit Azië en niet uit Europa?
Zus, open je deur!

Waarom vraag je me steeds
hoe lang m‘n neus is
en hoe dik m‘n lippen,
de kleur van mijn huid

of de namen van mijn goden?
Broer open je deur!

Ik ben niet zwart,
niet rood,niet geel,

noch blank,
maar mens ben ik wel.

Zus, open je deur!

Broer, open je deur,zus, open je hart!
Ook ik ben een mens,

met een lichaam, met een ziel.
Een mens zoals jij!

Namens: MOV – Aarle-Rixtel;
wij staan stil bij de missionarissen die
elders in de wereld hun werk doen,
samen met de medemens.

Blikverzameling in bibliotheek
De beide vitrines van de Aarle-Rixtelse
bibliotheek zijn geheel gevuld met een
gedeelte van de blikverzameling van
Lieshoutenaar Ad v.d.Loo.
Deze verzamelaar die al 20 jaar bezig is
heeft in die tijd een verzameling opge-
bouwd van zo’n 4500 stuks waarvan er
momenteel ruim honderd in de biblio-
theek staan. De verzameling bestaat o.a.
uit sigaren- en sigarettenblikken, en blik-
ken welke in de algemene zin betrekking
hebben op het huishouden. Verder verf-
dozen, trommen globes enz.
Er zijn erbij die al meer dan 50 jaar oud
zijn. Mensen, welke op zolder of ergens
anders nog blikken hebben staan en er
vanaf willen, kunnen Ad altijd bellen dan
komt hij het meteen ophalen.
Zijn telefoonnummer is: 0499-422382.
De tentoonstelling is tot eind juni te zien
tijdens de openingsuren van de
bibliotheek.

Gezinsviering

Bouw jij ook mee aan een huis waar je
vriendschap in vindt? Er is plaats voor elk
steentje, dus voor elke vriend.
Jong of oud, klein of groot, we heten je
van harte welkom bij de gezinsviering in
onze parochiekerk op:
zaterdag 2 juni, om 18.30
Deze gezinsviering is tevens de naviering
voor de communicanten en de vorme-
lingen. Na afloop is er de gelegenheid
foto’s na te bestellen.
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Gedoopt. Communie gedaan.
Tijd nu voor het Vormsel?

Leerlingen van groep 8 die komend jaar mee willen doen aan de vormselvoorbereiding
zijn samen met hun ouders van harte welkom op:

Dinsdag 29 mei om 20.00 u in de aula van basisschool ‘De Heindert’

Je kunt je telefonisch of schriftelijk opgeven bij de pastorie, Heindertweg 1 (tel.
381215) of bij Annemiek Kamp, Zwanendreef 12 (e-mail: annemiek@schok.net, tel.
384004). Graag z.s.m. aanmelden.

Kun je niet naar de informatieavond komen, maar wil je wel graag meer informatie
ontvangen over de vormselvoorbereiding 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
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D a n k b e t u i g i n g

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die mij voorgedragen hebben voor de
onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Aarlese gemeenschap
laat mij niet blauw, blauw.
Hartelijk bedankt voor alle felicitaties die ik mocht ontvangen in allerlei vormen,
met deze waardering overleef ik alle stormen. Voor ons mooi Aarle blijf ik
inzetbaar. U allen ben ik intens dankbaar.
Ruud Kweens.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Met de KBO n
aar de FLORIADE.
Op 5 juni a.s. gaat de KBO Aarle-Rixtel
naar de Floriade. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar.
Ook al ben je geen lid van de KBO
bieden we u toch de gelegenheid mee te
gaan. De kosten zijn €.52,- per persoon,
inclusief een kop koffie met gebak en een
diner
Vertrek om 8.30 uur bij Mariengaarde,
vanaf de Floriade vertrekken we weer om
16.45 uur naar Soerendonk voor een
afsluitend diner. Om ongeveer 20.30 uur
zijn we terug in Aarle-Rixtel.
Wilt u mee, geef u dan op voor 25 mei bij
Maria Hagelaar.
Graag een briefje met naam, straat en
telefoonnummer en het bedrag per
persoon in een gesloten envelop,
Past.v.d.Heuvelstraat 15.

Rectificatie.

In het gemeenschapsblad van 7 mei is,
in het verslag over de lintjesregen, een
storende fout geslopen. Jan Dekkers is
geen 25 jaar voorzitter van gemengd koor
de Klokkengieters geweest, maar   be-
stuurslid, waarvan 2 jaar als voorzitter.
De redactie.

1 juni informatie avond
Zeilkamp Laarbeek 2012

Op vrijdag 1 juni houdt Stichting Zeilkamp
Laarbeek een informatie avond voor
iedereen die interesse heeft in water
sport. Al meer dan 40 jaar organiseert
Stichting Zeilkamp Laarbeek een zeil-
kamp in Loosdrecht, voor jongens in de
leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Wil je op een
zeer laagdrempelige manier leren zeilen
(is geen must) of vindt je het leuk om te
kanoën, vissen of te surfen? Het is
natuurlijk ook leuk als je gewoon een
keer zonder je ouders op vakantie wilt.
Dan is dit zeilkamp zeer geschikt voor
jou. Dit jaar vindt het kamp plaats van 28
juli t/m 4 augustus op het Holtus Eiland
te Loosdrecht. Is je interesse gewekt?
Kom dan naar de informatie avond op
vrijdag 1 juni, Scheepstal 3 te Aarle-
Rixtel, aanvang 20:00 uur.
Kijk op www.zeilkamplaarbeek.nl  of mail:
info@zeilkamplaarbeek.nl, ook te volgen
op twitter @ZLaarbeek
Hopelijk zien we jou dus ook op dit
geweldige eiland in 2012!



Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons 
terecht voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, 

kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze 
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. 

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale 
0900 - 899 8636 (  0,01 per minuut)

 of kijk op www.zorgboog.nl
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Gezocht:
Wegens emigratie van de huidige hulp is
het Kerkbestuur op zoek naar iemand die
tegen een kleine vergoeding twee uur per
week de Mariakapel aan de Bosscheweg
wil poetsen.
Info tel. 382340

KKKKKlokje

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 AED-
Alert 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 BHV-
ers, zij die een geldig diploma reanimatie
hebben van de Reanimatieraad van de
Hartstichting of Rode Kruis en EHBO-
ers. 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

Wijziging in
aanvraag
reisdocumenten

Omdat er momenteel landelijk veel meer
reisdocumenten worden aangevraagd dan
was voorzien, verwacht de Minister van
Binnenlandse Zaken problemen in de
levering van de reisdocumenten. Daarom
heeft zij enkele maatregelen genomen
om de stroom met aanvragen in de hand
te houden. Hieronder leest u welke
maatregelen dit zijn.
Wanneer is een spoedaanvraag niet
mogelijk?
Voor kinderen jonger dan 13 jaar en 8
maanden, die zijn bijgeschreven in een
paspoort waarvan de geldigheid op of na
1 juli 2012 verloopt, wordt een spoedaan-
vraag niet meer in behandeling genomen.
Alleen om ‘humanitaire redenen’ is dit
nog wel toegestaan (bijvoorbeeld het
bijwonen van een begrafenis of een
medische behandeling in het buitenland).
Voorwaarde is dat de noodzaak wordt
aangetoond. Als een spoedprocedure om
humanitaire redenen is toegestaan,
hoeven er ook geen spoedleges betaald
te worden.
Gemeente mag aanvraag niet altijd
behandelen
Een aanvraag voor een reisdocument
mag niet in behandeling worden genomen
als het document op 1 september 2012
nog geldig is. De aanvrager wordt ver-
zocht op een later tijdstip terug te
komen, op zijn vroegst een maand voor
het verlopen van zijn document. Indien de
aanvrager kan aantonen dat hij naar een
land gaat waarvan het document bij
aankomst of vertrek nog een bepaalde
periode geldig moet zijn, dan mag de
aanvraag wel in behandeling worden
genomen. De aanvrager dient de nood-
zaak aan te tonen. In dat geval moet
gebruik worden gemaakt van de spoed-
procedure. Hiervoor hoeven geen spoed-
leges betaald te worden.



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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Natuurmarkt Helmond

In stadswandelpark de Warande is het
altijd goed toeven, maar op ZONDAG
3 JUNI is het extra leuk om er naartoe te
gaan. Dan vindt hier van 12.00 tot 17.00
uur de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond
plaats. Organisaties en verenigingen
geven demonstraties en voorlichting op
het gebied van natuur, milieu en duur-
zaamheid, gericht op het hele gezin!
Nieuw op de Natuurmarkt zijn o.a.
Dierenrijk Europa met informatie over hun
natuurbeschermingsprojecten, Water-
schap Aa en Maas en het Thermolab: zij
demonstreren hoe mens en dier hun
lichaamstemperatuur regelen. Ook zijn er
vele doe-activiteiten zodat je je geen
moment hoeft te vervelen. De Natuur-
markt is niet-commercieel van opzet en
daarmee uniek in haar opzet. De toegang
is GRATIS.
Jaar van de bij
Tijdens de Natuurmarkt Helmond,
georganiseerd door de Imkersvereniging
Helmond e.o.en Duurzaam Helmond,
komt de natuur in al haar aspecten aan
bod. In dit ‘Jaar van de bij’ zijn er natuur-
lijk extra veel activiteiten rondom dit
intrigerende diertje. Er zijn demonstratie-
kasten met bijen, je kunt zien hoe een
bijenkorf en kunstraten worden gemaakt
en natuurlijk kun je honing proeven.
Maar er is veel meer te zien en beleven.
Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan
een natuurbelevingstocht, staan er
microscopen klaar om te kijken naar de
kleine wereld en kun je je laten inspireren
door schitterende natuurfoto’s. Ook wordt
er voorlichting gegeven door Stichting
Dierenambulance Helmond (aanwezig
met ambulance) en over de ziekte van
Lyme. Daarnaast is er volop informatie
over kruiden, zaden van wilde planten en
vele natuurproducten zoals propolis
(bijenbalsem), stuifmeelkorrels en
koninginnegelei.

Kinderen
Speciaal voor kinderen zijn er
huifkartochten door De Warande en
worden er pannenkoeken gebakken.
Kinderen kunnen ook zelf actief bezig
zijn met bijvoorbeeld het rollen van
kaarsjes en het maken van vogelnest-
kastjes of een speurtocht. Daarnaast
kunnen de allerkleinsten zich laten
schminken.
Locatie
De Natuurmarkt wordt gehouden in en
rondom De Bijenhal in stadswandelpark
De Warande.  De ingang tot de markt
bevindt zich aan de Aarle-Rixtelseweg.
De Natuurmarkt is ook heel goed te
combineren met een bezoek aan een
gratis concert in het Carat-muziekpavil-
joen van 12.00 tot 14.00 uur, het slaan
van een balletje op de midgetgolfbaan, of
met een bezoekje aan het dierenpark.
Ook is er in de Warande een gezellig
restaurant gevestigd. Al met al voldoende
mogelijkheden om er een compleet dagje
uit van te maken!!
Wilt u een indruk krijgen van eerder
gehouden Natuurmarkten in Helmond,
dan kan dat via de website
www.imkersvereniginghelmond.nl

Nationaal epilepsiefonds

De jaarlijkse collecte voor het nationaal
epilepsiefonds komt er weer aan.In de
week van 4 t/m 9 juni komen de collec-
tanten daarvoor aan de deur.Ik heb een
vraag aan u: hebt u nog wat tijd over en
wilt u ons meehelpen als collectant,heel
graag. U kunt contakt opnemen met
Hans Schepers De Vinken 4 tel.382528
of e-mail
jpmtschepers@onsbrabantnet.nl bij
voorbaat dank
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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 )



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

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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GEZOCHT:
Koffers, tex en knutselspullen.

Wij van de jeugd3daagse in Aarle-Rixtel
zijn op zoek naar koffers. Wij gaan
namelijk met zijn allen op wereldreis en
hebben daarom veel koffers nodig om
allerlei spullen in te doen die we nodig
hebben op vakantie! We zoeken oude en
nieuwe koffers. Het maakt niet uit hoe ze
eruit zien, groot of klein, mooi of lelijk.
Wij hebben ze voor onze decoratie nodig.
Ook zijn wij op zoek naar tex om onze
hutten mee te verven. Heb je nog ergens
een bodempje staan? Het maakt niet uit
welke kleur het is. Kom het maar
brengen! Tijdens de 3 daagse gaan we
natuurlijk ook weer knutselen. Heb je nog
wat knutselspullen liggen die je niet
meer nodig hebt? Wij zijn er blij mee!
Dus breng je oude knutselspullen maar in
die koffer die je toch niet meer nodig hebt
naar Petra Suurs Brabantlaan 72 Aarle-
Rixtel.

Dauwtrappen in Aarle-Rixtel een
geslaagde herleving

Voor het eerst sinds jaren vond er afgelo-
pen zondag in Aarle-Rixtel weer het
traditionele dauwtrappen plaats op
initiatief van de heemkundekring , in
samenwerking met het gezondheidsteam
en de Blauwe schut. Het dauwtrappen
vond dit keer ook  plaats in het kader van
het kerkenproject van het SRE.
Het was een prachtige wandeling door
het zonovergoten buitengebied van Aarle-
Rixtel.
Vanwege het vroege tijdstip ( 6.00 uur
“normale tijd”) was de dauw in optima
forma aanwezig en werd de stilte alleen
onderbroken door de roep van de
kievieten en het gezang van andere
gevleugelde vrienden.
De tocht liep vanaf de Kouwenberg  over
de Valkendijk, via de Goorloop naar Croy
en vervolgens via Den Himmel , Kanaal-
dijk en over de Hoge akkers . Na het
passeren van het Middeleeuwse hagel-
kruis eindigde de tocht bij de blauwe
broeders van het Onze Lieve Vrouwegilde
waar de deelnemers  werden ontvangen
met een heerlijke kop koffie of thee .
Het was een prachtige tocht die zeker
voor herhaling vatbaar is. Volgend jaar
wordt deze traditie op Hemelvaartsdag
voortgezet.

foto: Ben van Noordwijk

RIDDER RUDY

Wij van de jeugd3daagse zijn super trots
op onze ridder Rudy! Al 26 jaar lang
schenkt hij voor de kids in Aarle tijdens
de jeugd3daagse voor de kinderen een
glaasje ranja in. Jaren geleden hebben
wij hem al geridderd tot ridder ranja
Ruud, vorig jaar hebben wij hem zelf
geridderd met een speldje van de
jeugd3daagse, maar aan deze medaille
van de koningin kunnen wij niet tippen.
Ruud, je hebt het super verdiend! Je mag
trots zijn op je speldje en op jezelf want
wat jij allemaal voor de gemeenschap
doet is echt super!
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MUZIKALE EN ST.CAECILIA
SPELEN OP CARAT PAVILJOEN

Op Pinksterzondag 27 mei heeft
Muziekvereniging Muzikale uit Aarle-
Rixtel het Blasorkester St Ceacilia uit
Mutscheid (Duitsland) te gast. Beide
orkesten verzorgen die dag een optreden
op het Carat paviljoen in de Warande te
Helmond. Dit concert begint om 13.00
uur en duurt tot ongeveer 14.45 uur. St.
Caecilia en Muzikale spelen om de beurt
een muziekstuk en de twee orkesten
voeren twee muziekstukken gezamenlijk
uit.
St.Caecilia is in 1963 begonnen als een
losse vereniging van muzikanten die
voornamelijk op gouden bruiloften en
kerkelijke feestdagen speelden. In 1964
heeft de vereniging  de naam Blasor-
kester St Caecilia Mutscheid aangeno-
men. Er wordt nog steeds op kerkelijke
feestdagen opgetreden, maar ook op
feesten van bevriende orkesten. En om
de twee jaar wordt er een concert in
Mutscheid gegeven. Het repertoire van
St.Caecilia bestaat niet alleen uit
kerkelijke liederen maar uit “normale”
oude en moderne blaasmuziek.
Mutscheid ligt in het noordelijk deel van
de Eifel, ongeveer tien kilometer ten
zuiden van Bad Münstereifel. Muzikale
heeft van 4 tot 7 mei 2007 een rondreis in
de Eifel gemaakt en is toen te gast ge-
weest bij St.Caecilia. Bij die gelegenheid
hebben de twee orkesten samen een
concert gegeven. Verder heeft Muzikale
er zondags de hoogmis met muziek
opgeluisterd, daarna bij een jubileum
opgetreden en ’s middags een concert
buiten in Bad Münstereifel gegeven.
Voor  Muzikale is dit sinds de oprichting

in 2004 al weer de zevende keer dat het
orkest een concert geeft op  het meestal
drukbezochte Carat paviljoen. Onder-
tussen is Muzikale uitgegroeid tot een
bloeiend gezelschap met momenteel 31
leden en een paar vaste gastspelers..
Het orkest staat onder leiding van dirigent
Gert van Kraay uit Aarle-Rixtel. Het
repertoire van Muzikale is zeer gevarieerd
en biedt voor elk wat wils en in het
programma dat op 27 mei gespeeld wordt
is deze grote variatie van muziek dan ook
duidelijk te horen. Voor meer informatie:
www.muzikale.nl (de website wordt
opnieuw opgezet)

Frans Verschuuren neemt na 34
jaar afscheid van de Jeugd van
ASV ’33.

Ter gelegenheid hiervan is er een receptie
in het clubhuis van ASV’33 op

27 mei 2012
van 16:00 uur tot 18:00 uur.

Iedereen die bij ASV –33 met Frans te
maken heeft of heeft gehad, voetballend
en niet-voetballend, is van harte uit-
genodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Frans is vanaf 1978 tot heden jeugdleider
en trainer geweest. Daarnaast was hij
jeugdleider van de F-jeugd en mini’s,
jeugscheidsrechter en lid van de
jeugdcommissie. Het zal ondoenlijk zijn
om al deze taken weer in 1 persoon te
verenigen. Voorts heeft hij nog vele
andere taken binnen onze vereniging op
zich genomen waarvan hij er gelukkig
nog een aantal voortzet.
Wij hopen u in groten getale te mogen
begroeten op 27 mei 2012,

Het bestuur ASV –33
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Fijn, zo’n officiële aankondiging van de
gemeente Laarbeek in de Laarbeeker. De
Aarle-Rixtelseweg in Aarle-Rixtel krijgt
nieuw asfalt. Wat zullen die mensen daar
blij….maar de weg bestaat helemaal niet
en dus woont er ook niemand. Zeer waar-
schijnlijk bedoelde men de Helmondse-
weg. Je weet het nooit zeker bij de
gemeente, soms gaat er iets heel snel.
Daarom ben ik voor de zekerheid de
straatnaambordjes gaan controleren.
Lichte teleurstelling, want het is gewoon
Helmondseweg gebleven.  We zijn er nog
niet. Volgens dezelfde aankondiging zou
de Asdonkseweg ook nieuw asfalt krijgen
en voortaan lopen van de Bakelseweg tot
aan Scheepstal, richting Helmond. Weer
op de fiets om te kijken of er een grens-
correctie is geweest op den Heikant. Of
misschien toch een begin van gemeente-
lijke  herindeling. Er was pas nog iemand
die daar iets over riep. Ter geruststelling,
de Asdonkseweg ligt er nog en loopt
gewoon richting Spreugt en dat is Bakel.
Trouwens uitkijken daar in die omgeving
want een eind verder zijn ze gesigna-
leerd. De wilde zwijnen. Ik wist wel dat er
varkens woonden in die buurt, maar wilde
zwijnen. Dat is weer iets nieuws. En dan
is niet ver meer naar Aarle-Rixtel,  naar
de sappige weilanden van de Biezen, de
geurende aardbeien aan de Wolfsputten
of Scheepsstal, de perfecte grasmatten
van ASV aan de Hut of de weldadige
groentetuinen van de zusters in het
Broek.  Och, dan hebben we weer een
nieuwe publiekstrekker in die buurt.
Gewoon op het terrasje blijven zitten,
want ze eten uit de hand. Ze zien  er wel
uit als wilde zwijnen, maar ze gedragen
zich niet zo. En, hebt U nog gedauwtrapt
vorige week zondag. Ik was het echt van
plan maar het begon meer op een
winterwandeling te lijken. Nachtvorst en

ruiten krabben. Ik heb me nog een keer
omgedraaid en schaam me nu diep dat
ik niet de moed heb gehad om deze
traditie mee in ere te herstellen. Sorry,
Dikke Mik en gezondheidsteam. We
beloven volgend jaar massaal mee te
gaan, maar dan wel beter weer regelen,
alstublieft. Je kunt het verwachten in
deze dagen. De IJsheiligen dwalen nog
rond in onze contreien en van deze lieden
hoef je niet veel goeds te verwachten.
Marmertus(11 mei) Pancratius(12 mei)
Servatius(13 mei) gedroegen zich wispel-
turig. Bonifacius(14 mei) was ons redelijk
goed gezind maar de beschermengel van
het viertal, Boze Sophie, deed haar naam
eer aan en maakte er 15 mei een potje
van. Koude nacht, regen, hagel, onweer,
ik zit in gedachten al weer in het land van
Sint Nicolaas, een heilige waar je nog
een beetje van op aan kunt. Ik kan er
niets aan doen maar elke keer als ik het
dorp binnenkom over de Dorpsstraat denk
ik aan de vuurwerkramp in Enschede of
het bombardement op Rotterdam in mei
1940. Een troosteloze aanblik van iets
dat ooit een florerende herberg was. Er
staan nog stukjes muur overeind en
daarachter hoor ik iemand roepen. “”Het
komt goed, zeker weten.” Ik denk bij
mezelf, misschien wel kermiszaterdag,
18 augustus 2012. Ik ga maar eens
buurten bij Jan van den Boogaard, onze
dierenverzorger van het hertenkampje.
Die zit namelijk in z’n maag met vier
levensgrote hanen die onverwacht op
bezoek zijn gekomen. Dit tot verdriet van
al z’n hennen, want het zijn nogal vurige
exemplaren die graag doen waar een
haan over het algemeen goed in is,
namelijk “tréjen”.Ze …… as unne kleer-
maker in Rusland, was Jan zijn sappige
lezing. Het ras van de hanen is niet hele-
maal duidelijk, ze zijn grijs/zwart van
kleur. Jan zou er graag wat hennen bij
hebben. Wie kan hem helpen. Anders
eten we over een tijdje waarschijnlijk
hanensoep, nooit gehad..dat is soep met
ballen.                             De meikever.

De Meikever
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl



Pagina 25BBBBBericht van:

** NOODKREET ** NOODKREET ** NOODKREET ** NOODKREET **

JEUGD3DAAGSE GAAT NIET DOOR VOOR UW KIND……als we niet
voldoende leiding hebben!

Beste ouders,
We moeten constateren dat we op dit moment te weinig leiding hebben om de
kinderen op een verantwoorde wijze te begeleiden. Het grootste tekort is bij de groep
van 9 t/m 12 jaar maar ook in de andere leeftijdsgroep is leiding voor drie dagen nodig.
Dit groot tekort heeft ons doen besluiten om met deze laatste noodkreet een
dringende oproep te doen aan ouders en andere volwassenen om zich op te geven voor
het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de Jeugd3daagse op 7, 8 en 9
augustus. Uw inschrijving moet VOOR 9 JUNI bij ons binnen
zijn!! Op 10 juni zullen wij de balans opnieuw opmaken.
Moeten we dan constateren dat we nog te weinig leiding
hebben, gaan we middels loting bepalen welke kinderen worden
uitgesloten. De kans is dus  groot dat wij u op 10 juni bellen
met de mededeling dat uw kind is uitgeloot. Dit willen wij als
organisatie ECHT NIET! Maar met te weinig leiding kunnen
we helaas niet anders besluiten. HELP ONS EN DOE MEE!!

Ik help mee:
Naam: _________________________________   Leeftijd: ____________________
Adres: _________________________________  Telefoon: ___________
GSM:  ___________

INLEVEREN VOOR 9 JUNI bij de volgende adressen (bellen mag ook):
Hans Schepers, De Duivenakker 62, tel. 383758
Elke Beekmans, Alb. Pistoriusstraat 12, tel. 382778

DAR
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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
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Subsidie aanvragen

Subsidie voor  burger/vrijwilligersinitiatief
aanvragen bij Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
Al eerder heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel
een bericht in het Gemeenschapsblad
geplaatst over de mogelijkheid om een
subsidie aan te vragen voor bepaalde
burger/vrijwilligersinitiatieven. Met deze
herhaling willen wij graag  nog een keer
onder de aandacht brengen dat de
gemeente Laarbeek Dorpsplatform Aarle-
Rixtel ook voor 2012 weer heeft voorzien
van een budget waarmee bepaalde
projecten in ons dorp kunnen worden
ondersteund.
Het doel is om initiatieven, die de
leefbaarheid en samenhang in het dorp
ten goede komen,  een extra impuls te
geven. De gemeente heeft dit budget aan
de dorpsfora in beheer gegeven, omdat
bij hen het behoud van de leefbaarheid
een speerpunt is en omdat zij een goed
beeld hebben van wat er leeft in hun dorp.
De mogelijkheid om in bepaalde gevallen
subsidie aan te vragen loopt nu ruim een
jaar. In die tijd zijn er verschillende aan-
vragen ontvangen en bijna allemaal zijn
ze door onze subsidiecommissie als
positief beoordeeld en is er dus een
bepaalde bijdrage uitgekeerd.
Intussen hebben wij op onze website
www.dorpsplatform.nl in de menubalk een
dossier Subsidies toegevoegd. Hierin
staat allerlei informatie over subsidie
burgerinitiatieven/vrijwilligerswerk. En om
u te helpen om te toetsen of u in aan-
merking zou kunnen komen voor een
eventuele subsidie hebben wij enkele
richtlijnen opgesteld. U kunt die inzien
in het dossier op onze website. Verder
staat er een Burgerinitiatieven Aan-
vraagformulier subsidie  op dat u kunt
downloaden, invullen en opsturen.

Als uw vereniging, stichting, buurtschap
enz. een bepaald idee, project heeft of
van plan is iets op te gaan zetten dat de
leefbaarheid en de samenhang in Aarle-
Rixtel bevordert, stuur dan het ingevulde
aanvraagformulier naar:
Secretariaat van Dorpsplatform Aarle-
Rixtel, Kannelustweg 11, 5735 EJ Aarle-
Rixtel of per e-mail aan
info@dorpsplatform.nl.
U krijgt dan zo snel mogelijk bericht hoe
de subsidiecommissie uw project heeft
beoordeeld.

Aan de inwoners uit Aarle-Rixtel.

Het WMO servicepunt veranderd van
naam, taken en adres. 24 mei a.s
verhuizen we van Mariëngaarde naar de
pastorie aan de Heindertweg. De nieuwe
naam is dorpsservicepunt Aarle-Rixtel.
Het Dorpservicepunt Aarle-Rixtel is
geopend maandags van 10.00 tot 12.00.
uur. Donderdags van 13.00 tot 15.00 uur.
Dus 24 mei verhuizen we en zijn we niet
bereikbaar. Voor deze datum zijn we
aanwezig in Mariëngaarde en na deze
datum zijn we dus aanwezig in de
pastorie aan de Heindertweg. U kunt bij
het dorpsservicepunt Aarle-Rixtel terecht
met vragen over zorg, wonen, welzijn en
leefbaarheid.
De vrijwilligers van het dorpsservicepunt
Aarle-Rixtel zijn  u graag en kosteloos
van dienst.
De Dorpsondersteuner Aarle-Rixtel zal
t.z.t. ook kantoor houden in de pastorie,
de juiste dagen en tijden worden nog
bekend gemaakt. Namens het dorps-
servicepunt, Berrie van den Waardenburg,
Dorpsondersteuner Aarle-Rixtel. Tel
0492-328805.
06-31244726.
bvdwaardenburg@vierbinden.nl



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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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
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

www.kapsalonastrid.nl
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Asdonks kapelleke opgeknapt

Het Asdonks kapelleke, vooraan bij de
Asdonkseweg in Aarle-Rixtel, is mooi
opgeknapt.
Het kapelleke was hard aan een
opknapbeurt toe. De tand des tijds had
zich immers stevig in de beeldengroep
gezet. Ook ontbraken de handen van de
beelden.
Inmiddels heeft het kapelleke een
metamorfose ondergaan dankzij de
gezamenlijke inspanningen van de buurt,
de heemkundekring, Ria Nooijen
kunstenares en lid van heemkundekring
en de gemeente.
Ria Nooijen heeft ervoor gezorgd dat de
beeldengroep er weer mooi bijstaat en
heeft ook de achterwand een hemelse
aanblik gegeven. De gemeente heeft voor
het transport v.v. het atelier gezorgd ( en
de kosten voor haar rekening
genomen)en Henk van Eindhoven heeft
de herdenkingsplaat van de gevallenen uit
de Tweede wereldoorlog weer een helder
aanzien gegeven.
Het plantsoen is door buurtbewoonster
Nelly van der Heijden mooi in orde
gemaakt en zij zal ook het onderhoud
verder ter hand nemen. Zij volgt hiermee
haar schoonzus Truus Verbakel op die
onlangs is overleden. Helaas heeft Truus
het eindresultaat niet mee mogen maken

maar haar naam blijft voorgoed aan het
kapelleke verbonden. Op 4 mei heeft een
selecte groep van buurtbewoners en
heemkundekring er – op informele wijze -
een korte stilte gehouden.
Het is de bedoeling dat elk jaar in
september bij het kapelleke een gepaste
bijeenkomst wordt gehouden ter
herdenking van de slachtoffers van de
Tweede wereldoorlog en van de bevrijding
van Aarle-Rixtel.

Foto: Henk van Beek

Gezins-/ Hart-S-fietstocht zondag
3 juni 2012

De Hartstichting afdeling Aarle-Rixtel
heeft in samenwerking met TC Aan de
Wielen weer een prachtige gezinsfiets-
tocht uitgezet. Deelname daaraan is
gratis en voor de kinderen hebben we
een kleine versnapering. De start is om
10.00 uur vanaf het Kerkplein aan de
Dorpsstraat. Het beloofd weer een mooie
tocht te worden. We fietsen over veelal
verharde binnenwegen.  Met mooie groe-
ne weiden, bos en schone uitzichten.
Ook de dorpen en stad, waar we
doorheen zullen gaan, zullen u bevallen!
Uiteraard zullen we op een rustige plaats
pauzeren, alwaar u tegen een kleine
vergoeding wat kunt gebruiken.
Wij hopen met jullie op een prachtige
zonnige fietsdag.
Heeft u nog vragen neem dan contact op
met Toon Vogels;
0492-382608.
Veel fietsplezier

Gezocht:
Stalling voor 4 a 5 oldtimers. In Aarle-
Rixtel of omgeving. Niet om te sleutelen.
Michel 06-249 19 654

KKKKKlokje
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Koningschieten 12 mei 2012
Handboogvereniging “de
Eendracht Aarle-Rixtel”

Zoals verwacht is de 154e keer Koning-
schieten een spannende aangelegenheid
geworden. De laatste wedstrijden hadden
al laten zien dat de onderlinge verschillen
steeds kleiner werden. De vorm van de
dag maar ook de zenuwen zouden een
belangrijke rol gaan spelen.
Onder het toeziend oog van familie en
vrienden werd om 18.00 uur begonnen
met de wedstrijd over 32 pijlen waarbij de
volwassenen 1 pijl per beurt en de jeugd
met 2 pijlen per beurt schoten. Na 16
beurten werd een pauze ingelast en was
bij de jeugd bekend wie de koning en wie
de prins waren geworden en vond de
prijsuitreiking plaats.
Koning werd evenals vorig jaar Joost
Jansen met 262 punten. Nieuweling (1e

wedstrijd) Arno Donkers werd prins met
211 punten.
Na de pauze volgde de laatste 16 pijlen
voor de volwassenen. Intussen waren er
nog behoorlijk wat supporters en familie-
leden bij gekomen wat zorgde voor een

heel gezellige sfeer en een lekkere volle
doel. Naar het einde toe werd de span-
ning steeds hoger en de geschoten
tienen minder. Rond 22.00 uur kon het
tellen beginnen en niemand wist zeker
wie de koning zou zijn omdat alle
schutters ergens wel een of meerdere
keren een mindere pijl hadden gehad.
Voorzitter Martien v.d. Graef maakte om
22.30 uur de uitslag bekend.
Toon van Hoof, evenals vorig jaar, maar
met nu duidelijk minder overmacht was
de koning geworden en Erwin Wijnhoven
prins. Na de prijsuitreiking, het konings-
schot en alle felicitaties werd de avond
onder het genot van een drankje en
diverse hapjes verder voort gezet.
Uitslag Jeugd
1. Joost Jansen 262 punten
2. Arno Donkers 211
3. Neeltje Verbeeten 132
4. Peerke Verbeten 120
5. Teun Dinkgreve 107
6. Stijn Geene   82
Uitslag Volwassenen
 1. Toon van Hoof 280
 2. Erwin Wijnhoven 274 (7 x 10)
 3. Walter Jansen 274 (5 x 10)
 4. Geert v. Ganzewinkel 251
 5. Michiel Verbakel 245
 6. Machiel van Roy 243
 7. Wim v. Mol 241
 8. Jo Maas 238
 9. Martien v.d. Graef 233
10. Gerrie v. Hoof 222
11. Frans Soontiens 198
Heeft u belangstelling om ook een keer
ter ervaren wat de handboogsport inhoud
dan kunt u bij ons terecht op dinsdag-
avond voor de jeugd vanaf 19.00 tot ca
20.00 uur en op donderdag avond vanaf
19.30 uur dan is de trainingsavond voor
zowel volwassenen als ook de jeugd.
U bent van harte welkom op de doel aan
de Bosscheweg te Aarle-Rixtel.
HBV ‘de Eendracht‘ Aarle-Rixtel

Voorzitter Martien van de Graef
de Prinsen Arno Donkers en Erwin Wijnho-
ven en de Koningen Toon van Hoof en
Joost Jansen.
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Na de geslaagde Dorp aan de Riviertocht
met ruim 300 deelnemers, organiseren
wij de komende weken voor elk wat wils.
We hopen wel dat de weergoden dan net
zo goed meehelpen als op moederdag,
want vooral de fietsavonden hebben de
laatste maand veel last gehad van regen.
Op 28-5 rijden we de Aarlese Peeltochten
met keuze uit 108 of 90 km. Op 3 juni
prijken de Berg en Daltochten op het
programma, de afstanden zijn dan 150 of
103 km. Op dezelfde dag staat voor de
recreanten de HART-S-TOCHT  op het
programma, in het kader van bewegen is
gezond hebben Ben Sibon en Toon Vo-
gels een mooie ruim 30 km. lange
fietstocht uitgezet. De deelname is gratis
en het vertrek om 10.00 uur vanaf het
kerkplein. Uiteraard is er halverwege een
koffiestop.
Meer informatie over ons gehele
programma is te vinden op
www.aandewielen.nl.

Een mooi ontwerp,
de zuster en het meisje van het
pensionaat,
ik vind dat het op de oude funderingen,
heel leuk staat.
Jammer dat de bewoners van
Mariëngaarde,
er nog maar kort van kunnen genieten,
want over een maand zeggen de feiten,
zitten ze tegenover de beestjes van Jan,
met zijn herten, schapen en geiten.
In het bassin bij Zonnetij,
zit al heel wat water,
nu nog enkele bankjes erbij
en  men kan lekker gaan zitten buurten,
over vroeger of later.
Een hele volksverhuizing zit er aan te
komen,
tot alle appartementjes zullen zijn bezet,
dus nog enkele nachtjes heerlijk dromen
en dan staat ergens anders je bed.
Verder in de krant veel berichten,
maar weinig echt nieuws over Aarle,
dus gaan we ons de komende weken,
op Laarbeek watermaand richten.
RD

www.gemeenschapsblad.nl

Caravancontrole
Laarbeek door VVN

Op zaterdag 2 juni overdag en woens-
dagavond 6 juni wordt door de afdeling
Lieshout/Mariahout van VVN een
controle van caravans en reiswagens
gehouden. Inwoners uit Laarbeek kunnen
hier gebruik van maken. De controle, in
samenwerking met de brandweer uit
Laarbeek, wordt uitgevoerd bij garage
Bitech op de Stater 38  in Lieshout.  Bij
de controle zal vooral aandacht worden
besteed aan de wiellagers, banden,
onderstel, remmen en verlichting. De
brandweer besteed vooral aandacht aan
de deugdelijkheid van de eventueel

aanwezige gasvoorziening.
De kosten voor deze controle bedragen 5
euro. Hierbij is een kopje koffie of thee
inbegrepen. Dit bedrag dient vooraf te
worden overgemaakt op rekeningnr.
1289 31.302 tnv. VVN Lieshout/Mariahout
onder vermelding van caravancontrole.
Voor het maken van een afspraak kunt U
dagelijks (ma. t/m za) tussen 08.00 en
18.00 uur contact opnemen met de
hr.v.d.Biggelaar van garage Bitech tel.
0499-421537.
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Vrolijke Schilderijen Expositie bij
Smeulders Sfeermeubelen aan
de Mierloseweg 136,in Helmond.

Vrolijke dames en heren die iets te vieren
hebben, felgekleurde schilderijen met dit
thema sieren de etalage van de winkel bij
Smeulders Sfeermeubelen.
Binnen hangen nog meer sfeervolle
figuratieve schilderijen van de hand van
Loes Gruyters. Elke keer weer slaagt zij
erin een collectie samen te stellen die de
vele ,,woonkamertjes,, in deze mooie
meubelzaak opfleuren . Haar liefde voor
de natuur zult U wel ontdekken in de
kleurrijke bloemen en vogelschilderijen
die U hier ziet hangen. Al met al weer
een mooie expositie die de moeite waard
is te komen bezichtigen tijdens de
openingstijden van de winkel. Voor info
www.smeulderssfeermeubelen.nl.

KKKKKlokje

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

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

MADELIEFSTE-CREATIEF organiseert 2e

pinksterdag een knusse lentefair. Van
11.00 tot 16.00 uur aan de Aarleseweg 3,
Lieshout. Entree is gratis
 www.madeliefste-creatief.nl
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10 mei Aanleg riolering Aarle-Rixtel
vordert
Aarle-Rixtel gonst op het moment van
aktiviteit in verband met de aanleg van de
nieuwe riolering. De buizen voor de
riolering, welke al zo lang langs de wegen
lagen, krijgen nu vlot hun bestemming en
komen op de plaats waar ze uiteindelijk
thuis horen n.l.: onder de wegen.

14 mei N.C.B. en Boerenleenbank
Aarle-Rixtel zestig jaar
De afdeling Aarle-Rixtel van de N.C.B.
(de Boerenbond) en de Boerenleenbank
te Aarle-Rixtel gaan woensdag 16 mei
eendrachtig het zestig jarig bestaans-
feest vieren. Het wordt een feestdag voor
de gehele dorpsgemeenschap.
In het jaar 1902 werd de plaatselijke
Boerenbond opgericht. Zij die bij deze
oprichting een groot aandeel hadden,
waren Pater van den Elzen ( de boeren-
apostel) en de toenmalige burgemeester,
de heer W. Sengers, die burgemeester
was van 1886 tot 1909. De eerste
voorzitter was de heer W. Verschuuren (
Overbrug), terwijl tot eerste secretaris
werd benoemd H. van Haendel. Kapelaan
Spierings was de eerste geestelijke
adviseur. Van de verschillende heren, die
in de loop der jaren voorzitter waren,
noemen we C. Verhoeven, Th. Nooyen
en H. Verschuuren. Het huidige bestuur
bestaat uit de heren C. van den Berk,
voorzitter; Andr. Smulders, secretaris en
penningmeester; H. Peters, T. Raaima-
kers, G. Raaimakers en pastoor van den
Berk, geestelijk adviseur.
Onder aanmoediging van burgemeester
Sengers werd de Boerenleenbank opge-
richt. De heer H. van Haendel was de
eerste voorzitter, terwijl de heer J.A.
Verstappen als eerste kassier optrad.
Achtereenvolgens waren de heren H.T.

Prinsen, A. J. Raaimakers en G.A. Sen-
ders voorzitter en directeur. Het huidige
bestuur bestaat uit de volgende heren:
voorzitter en directeur A.I.A. Sengers, J.
Beijers en J. van Dommelen. Raad van
Toezicht: P. v.d. Ven, president; P.
Beniers en W. Aarts, leden. Kassier is
Andr. Smulders.

15 mei Concert
Harmonie “De Goede Hoop” gaf zater-
dagavond op de kiosk in de tuin van van
den Heuvel onder leiding van directeur Ad
van de Laar haar eerste buitenconcert in
dit seizoen. Het programma bestond voor
het merendeel uit lichtere muziek. De
nummers kwamen goed tot hun recht.
Ondanks het koude weer was er een
behoorlijke belangstelling.

21 mei Oost Priester Hulp
De inwoners van Aarle-Rixtel hebben zich
van hun goede zijde laten zien tijdens de
aktie ten bate van Oost Priester Hulp. De
inzameling van kleding, schoeisel, levens-
middelen en geld, onder leiding van
wethouder Joh. Gijsbers, is goed ge-
slaagd. De kleding was allemaal van een
goede kwaliteit. Aan geld werd f 650,-
vergaard.

28 mei Aanrijding te Aarle-Rixtel
Het kruispunt bij de kanaalbrug te Aarle-
Rixtel bood zaterdag middag een triest
beeld. Twee deerlijk gehavende auto’s,
een Taunus en een Daf. Het was het
gevolg van een aanrijding, waarbij zich
overigens geen persoonlijke ongelukken
hebben voorgedaan. Op de Kanaaldijk te
Aarle-Rixtel kwam uit de richting Beek en
Donk de Taunus aangereden. Op het
moment dat deze wagen het kruispunt
naderde, kwam vanuit de Klokkengieters-
straat de kleine Daf aangereden, die
rechtsaf wilde draaien, richting Helmond,
en daar kwamen, met een harde klap,
beide wagens in botsing.
HELMONDSE COURANT mei 1962






