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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:   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
Dorpsservicepunt: Pastorie, Heidertweg 1, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.

email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Centraalkantoor: 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
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 9 juni
10.00 uur Kerk – Teerdag Gilde St. Margaretha
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Tot welzijn van de parochie
Zondag  10 juni – 10e Zondag door het jaar – Sacramentsdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering- samenzang

Jan van der Sanden (j. get.)
Harrie van Boxmeer (Hakendover)
Overleden ouders Verschure – Cornelissen en Hennie Derks
Giel Brouwers en Truus Cuppen – Brouwers
Marinus en Anneke van Doren-Schepers
Pierre Stals (par.)

Woensdag 13 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 16 juni t/m vrijdag 22 juni

Zaterdag  16 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Antoon van Berne (par.)
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Frans Vogels (KBO)
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Thieu Driessen (vaderdag)
Ben Loomans
Tot welzijn van onze parochie

Zondag  17 juni - 11e  Zondag door het jaar – Vaderdag
50-jarig Priesterfeest van Pastor Engels

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor en het gemengd koor
uit Beek en Donk
Zus en Harry Vesters – van de Bogaard (par.)
Overleden ouders Biemans – van der Heijden
Jan Hendrix
Bernard van den Elsen
Adriaan Loomans
Frans Prinsen (par./verj.)
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Clasine van Duppen – Heijl
Eduard Bekx
Truus Verbakel – van der Heijden (Hakendover)
Overleden ouders Schrama - Jacobs
Sjef Heesakkers (2e sterfdag)

Week van zaterdag 9 juni t/m vrijdag 15 juni
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Bijzondere intentie (fam. v. Boh.)
Voor alle vaders van onze parochie

Woensdag 20 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 22 juni
15.30 uur Kapel – dankbaarheidsviering t.g.v. het huwelijk van

Marcel Jansen en Mieke Raaijmakers, Laag Strijp 6.

Gedoopt
Hannah Moes, Helmondseweg 12.

Overleden
Sybil de Vooght-Gijsbers, 71 jaar, Laarweg 20.
Theo van Berlo, 61 jaar, Bakel, voorheen Kempenstraat.

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  6 september 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 30 september  a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.

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

Beste mensen,
Omdat het geen doen is alle mensen persoonlijk dank te zeggen wil ik toch langs
deze weg u allen danken voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen en andere
presentjes die ik heb mogen ontvangen bij de voor mij geheel onverwachte
benoeming tot lid in de orde van Oranje-Nassau.
Het was een prachtige en onvergetelijke dag, waar ik erg van genoten heb en met
veel plezier op terug kijk.  Het was overweldigend.

Jan Dekkers
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Op 16 juni 1962 werd Pastor Jan Engels tot priester
gewijd.
Op zondag 17 juni 2012 wil hij dit heuglijke feit
herdenken.
Om 10.00 uur zal er een feestelijke Eucharistieviering
plaatsvinden in de kerk van Onze Lieve Vrouw presentatie
te Aarle-Rixtel (Dorpsstraat 5).
Deze H. Mis zal worden opgeluisterd door het Parochieel
Dameskoor uit Beek en Donk en het Parochiële dames-
en herenkoor uit Aarle-Rixtel
Na deze viering zal er een vendelhulde gebracht worden
aan de jubilaris door de Laarbeekse gildes op het
Kerkplein.
Aansluitend is er een receptie in conferentiecentrum “De
Couwenbergh” , Dorpsstraat 1 ( naast de kerk) tot
ongeveer 14.00 uur.
U bent allen van harte welkom!

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

Graag wil ik iedereen die een spontane en warme belangstelling toonde bij,  het
ontploffende nieuws over de postzaken in Paula’s Shop, heel hartelijk bedanken.
Het doet mij goed te weten dat er zoveel mensen met mij meeleven.
Ik blijf zo lang mogelijk open, ook voor alle postzaken.

Hartelijke groeten van Paula.

UITNODIGING

Foto Joost Duppen

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

Via ons Best gelezen blad willen wij iedereen bedanken voor alle felicitaties die
we in verschillende vormen mochten ontvangen bij het 25 jarig bestaan van
H.A.R. Automaterialen.
Geweldig!! Geweldig bedankt!!

Martien en Paula Heijl
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Rood en blauw slaan handen
ineen voor jeugd.

Op zondag 25 november a.s. wordt in
cultureel centrum “de Dreef” in Aarle-
Rixtel een Jeugdindoor vendeltoernooi
georganiseerd. Vanuit heel Brabant,
noord Limburg en zuid Gelderland zullen
jeugdvendeliers t/m 16 jaar met elkaar de
strijd aan gaan in de diverse vendel-
klasse. Het toernooi wordt gehouden
onder auspiciën van de Noord-Brabantse
federatie van Schuttersgilden en de
organisatie is handen van het gilde Sint
Margaretha en het Onze Lieve Vrouwe
gilde. Het Jeugdindoor vendeltoernooi is
in 2004 gestart in Overloon, en heeft
sinds die tijd een grote vlucht genomen
en is uitgegroeid tot een niet meer weg te

denken evenement op de kalender van de
Brabantse gilden. Het is dan ook een
prachtig gezicht om al die jeugdleden
met hun, soms te zware, vlag aan de
slag te zien. Het gezegde “wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst” gaat hier zeker
op en deze jeugd waarborgt het voort-
bestaan van de gilden. Er wordt dan ook
alles aan gedaan om het hun, hoe jong
dan ook, naar de zin te maken. Op dit
moment zijn we volop bezig met de
organisatie en de eersten hebben zich al
aangemeld. Ook voor de sponsoring
worden vele instanties aangeschreven.
Wij hebben alle vertrouwen in een
goedlopend toernooi en willen laten zien
waar een mix van rood en blauw toe in
staat is. Voor meer informatie kunt u ook
de website raadplegen: www.gilde-aarle-
rixtel.nl of mail naar secretaris Ed
Vincent: edvincenthotmail.com
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ROEFELDAG

Op 9 juni is het weer zover: Aarle-Rixtel
staat dan weer helemaal in het teken van
de jaarlijkse ROEFELDAG!
Tussen 9.00 en 15.00 uur fietsen zo’n
300 kinderen in de leeftijd tussen 6 en 12
jaar samen met hun begeleider in het
dorp en het buitengebied langs de diverse
roefelplaatsen.
Tientallen gastvrije bedrijven, verenigingen
en mensen met een interessant beroep
zetten belangeloos hun deuren open om
deze kinderen te laten rondsnuffelen in
de wereld van de grote mensen.
Het programma en de indeling van de
roefelplaatsen wordt deze week, uiterlijk
donderdag 7 juni bij de begeleiders
thuisbezorgd.
We hopen dat het voor iedereen een
leuke en leerzame dag wordt.
We zien jullie graag allemaal zaterdag
ruim op tijd op het aanmeldpunt
(BASISSCHOOL  BRUKELUM), waar
jullie de laatste informatie krijgen en je
eventuele vragen nog kunt stellen.
Tot Zaterdag!
Roefelcomité Aarle-Rixtel,

Marleen v.d. Heyden
De Tempelier 7 tel: 383423
Fabiana Bekx
Dijkmanstraat 3 tel: 381338

Vestigingen bibliotheek De Lage
Beemden drie dagen dicht

Het automatiseringssysteem van Biblio-
theek de Lage Beemden is toe aan
vernieuwing en daarom wordt in juni
een software-update (Bicat Wise) geïn-
stalleerd.
Het overzetten van alle gegevens vindt
plaats in de periode van 10 t/m 13 juni.
Alle bibliotheken en bibliotheekpunten in
de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en
Laarbeek zijn daarom gesloten op
maandag 11 juni, dinsdag 12 juni en
woensdag 13 juni. De uitleentermijn van
geleende materialen is aangepast, dus
op bovengenoemde data hoeven geen
materialen te worden ingeleverd.
Vanwege de update is ook tijdelijk een
deel van de website niet toegankelijk.
Dit betekent dat vanaf zaterdag 9 juni om
17.00 uur tot en met woensdag 13 juni
geen gebruik kan worden gemaakt van de
catalogus en dat materialen niet online
kunnen worden verlengd of gereserveerd
via de optie “mijn menu”. 
Vanaf donderdag 14 juni bent u weer van
harte welkom in één van onze
bibliotheken. Ook kunt u vanaf die datum
weer online materialen verlengen of
reserveren en de catalogus raadplegen.

Beste dames

Dinsdag 12 juni 9.30 uur KERKPLEIN
De laatste activiteit van dit seizoen.
We laten ons op deze dag verrassen.
Voor de dames die mee fietsen,
een hele mooie dag en natuurlijk mooi
weer.
Bestuur KVO

Anja Martens
Kannelustweg 20 A tel: 382694
Karin Nijssen
Kannelustweg 24          tel: 06-15085911

Van de redactie:
In onze uitgave van 21 mei 2012 is ten
onrechte de advertentie van Wieneke
Prinsen nogmaals geplaatst. Onze
oprechte excuses daarvoor.
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Gezondheidsrace
Team Aarle Rixtel

Het is alweer enige tijd geleden dat u iets
heeft teruggelezen in het gemeenschaps-
blad van het gezondheidsteam. Wat
overigens niet inhoud dat we niets
hebben ondernomen. Zo is iedereen
bezig met zijn of haar persoonlijke doelen
en achter de schermen wordt alweer druk
gewerkt aan verschillende activiteiten.
Één van deze activiteiten willen wij nu al
onder uw aandacht brengen. Namelijk in
de week van 3 tot en met 9 juni worden
de ‘burentochten’ georganiseerd. Team-
leden welke verspreid in Aarle Rixtel
wonen, kunnen u uitnodigen voor een
activiteit. Een activiteit welke met uw
buurt ondernomen wordt. Laat u dus
verrassen en doe mee en sluit aan.
Op 9 juni is het weer de jaarlijkse
roefeldag. Ook dan zal het gezondheids-
team zijn steentje bijdragen. Samen met
de jeugd van de basisscholen zullen
activiteiten ondernomen worden die te
maken hebben met ‘beperkingen’ en de
daarbij voortkomende obstakels.
Het mooie weer hebben we de afgelopen
week weer mogen ervaren en er staan
ons nog vele zonnige dagen te wachten.
Wilt u wandelen maar niet alleen, sluit

Serenadedag

Voor het elfde jaar in successie zal op 24
juni a.s. door harmonie De Goede Hoop
een serenadedag worden gehouden voor
inwoners van Aarle-Rixtel. Het is de
bedoeling dat mensen die tussen 1 juli
2011 en 1 juli 2012 een Koninklijke onder-
scheiding hebben gekregen of die een
jubileum te vieren hebben (gehad), zich
(laten) aanmelden. Gedacht wordt aan
echtparen die 50, 60 of mogelijk 65 jaar
zijn getrouwd, aan gouden of diamanten
religieuzen in een van de kloosters en
aan  gedecoreerden.
Tijdens deze bijeenkomst, die wordt
gehouden in conferentiecentrum De
Couwenbergh in de Dorpsstraat, zullen
de feestelingen vanaf 14.30 uur gastvrij
worden ontvangen. De harmonie maakt
diezelfde middag een muzikale wandeling
door het dorp, waarna bij De Couwen-
bergh een klinkende serenade zal worden
gebracht aan de gasten die zich daarvoor
opstellen op het bordes.
Als u nadere informatie wenst of als u
zich wilt opgeven voor de bijeenkomst
dan kunt u terecht bij Marieke Bouwman-
Pijnenburg, tel. 383292. Betrokkenen
krijgen na opgave  persoonlijk bericht.
Indien gewenst kan voor vervoer worden
gezorgd.

Het bestuur
Harmonie De Goede Hoop

Harmonie De Goede Hoop

VERHUISD

Het Dorpsservicepunt (WMO-servicepunt)
is verhuisd naar de
Pastorie Heindertweg 1.
Naast de WMO-aanvragen kunt u hier
terecht voor de plastic zakken op
maandag van 10.00-12.00 uur en op
donderdag van 13.00-15.00 uur.
Ingang achterom.

dan op woensdagavond aan bij de
wandelclub van het Gezondheidsteam.
We vertrekken iedere woensdagavond om
19 uur van de Couwenberg. Een uurtje
wandelen doet vaak al veel goeds.
Oja en kijk ook eens op de website
www.gezondheidsrace.nl. Kunt u de sfeer
proeven.
De Teamcaptain van Aarle Rixtel



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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Gebruikte tienerfietsen
gevraagd
Voor een werklozenproject in Braunsweig
zijn we op zoek naar tienerfietsen. Met
name fietsen voor kinderen van 12-18 zijn
zeer gewenst in Braunschweig. De fiet-
sen worden opgeknapt door werklozen,
zodat ze daarna weer volop ingezet
kunnen worden voor school, sport en
allerlei andere mogelijkheden. Daarom is
het wel van belang dat de fietsen wel nog
redelijkerwijs op te knappen zijn. Heeft u
zo’n fiets in de schuur staan ik zou ze
graag komen ophalen; stuur aub een
mail naar info@vanhooy.nl of bel 06-
24848080.
Reageer snel want op 9 juni worden de
fietsen naar Braunsweig gebracht.
Alvast heel hartelijk bedankt!
Nicole van Hooy

Inwoners van
Aarle-Rixtel willen
graag geven,
maar wie haalt t op?

De inwoners van Aarle-Rixtel zijn gul en
geven graag tijdens de MS Collecteweek.
Maar wie wil dit geld ophalen?
Met het huidige aantal collectanten kan
er niet bij alle voordeuren aangebeld
worden.
Het Nationaal MS Fonds zoekt daarom
meer collectanten voor de MS Collecte.
“Vorig jaar zijn er 8 collectanten langs de
deuren gegaan, maar dat is echt te
weinig”, zegt Pamela Zaat van het
Nationaal MS Fonds. “Om bij alle 5650
inwoners aan te bellen moeten er
eigenlijk ruim 24 collectanten zijn”,
vervolgt zij.
Over MS wordt vaak gedacht dat het een
spierziekte is. Maar niets is minder waar:
MS is een zenuwziekte, waarbij de
beschermlaag rondom de zenuwen, het
zogeheten myeline, wordt aangetast.

Hierdoor kunnen de signalen vanuit de
hersenen de spieren moeilijker bereiken
of zelfs helemaal niet. Bewegen kan
daardoor steeds moeilijk worden.
Het Nationaal MS Fonds is actief op de
gebieden voorlichting, coaching én
onderzoek. De MS collecteweek is van
19 t/m 24 november.
Wilt u meer informatie? Neem contact op
met Pamela Zaat,
pamela@nationaalmsfonds.nl
of bel met 010-591 98 39 of ga naar
www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is ook altijd
welkom.

GEZOCHT: Koffers, tex en
knutselspullen en rollen behang.

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.

Te huur:
Bent u op zoek naar een zelfstandige
woonruimte en hebt u niet de behoefte
naar een volledige woning, bel dan naar
06 53 69 78 23.

KKKKKlokje
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

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

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.
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KiKo in musical ‘Alice in
(W)onderwaterland’

In het kader van Juni Watermaand treedt
Koorklas KiKo op zaterdagmiddag 16
juni op met de musical ‘Alice in
(W)onderwaterland’. Het belooft een
heerlijke voorstelling te worden voor alle
leeftijden.
Koorklas KiKo Laarbeek is een
enthousiaste groep kinderen in de

basisschoolleeftijd, die elke week met
veel plezier zingt. Het repertoire van KiKo
bestaat uit  moderne kinderliedjes en
musical- en popliedjes. Als afsluiting van
dit cursusjaar brengt KiKo de voorstelling
‘Alice in (W)onderwaterland’ op de
planken. Hiermee is er ook voor de
kinderen in Laarbeek een leuke activiteit
tijdens Juni Watermaand.
‘Alice in (W)onderwaterland’  gaat over
Alice, een klein meisje dat in een water-
put valt.  Op de bodem van deze
waterput ligt (W)onderwaterland. In dit
wonderlijke land wordt Alice vrienden met
een maanvis, een vriendelijke zeester,
een pinguïn, een niet zo slimme
zeehond, een coole zeeschildpad en
uiteindelijk zelfs met een hongerige haai.
Maar Alice blijkt niet zonder reden in
(W)onderwaterland te zijn. Voor ze de
weg terug naar huis kan vinden, zal ze de
waterdieren moeten helpen. Kan Alice dit
avontuur tot een goed einde brengen?
Kom luisteren en kijken naar ‘Alice in
(W)onderwaterland’, een voorstelling voor
jong en oud! De voorstelling begint om
16.00 in Toneelzaal De Dreef in Aarle-
Rixtel en zal ongeveer een uur duren
(toegang is gratis).



Scouts Aarle-Rixtel krijgen
internationaal bezoek

Op maandagavond 21 mei hebben de
Scouts van Scouting Aarle-Rixtel bezoek
gehad van een Scoutingleidster uit
Canada. Theresa van Brug, die voor het
jubileum van bakkerij van Brug naar
Nederland was gekomen, heeft op die
avond een bezoek gebracht aan onze
blokhut. Theresa is al een aantal jaren
leiding in de regio London (nabij Toronto)
in Canada en wilde graag eens zien hoe
wij in Nederland Scouting beleven.
Na een korte introductie aan onze
Scouts heeft Theresa een rondleiding
gekregen door onze blokhut. Ze zei dat
we erg trots mochten zijn op zo’n ge-
bouw en dat zijn we ook zeker. Ze
vertelde dat in Canada veel groepen geen
eigen blokhut hebben; vaak draaien
groepen daar in gemeenschapshuizen of
kerkgebouwen. Tijdens de groepsavond
hebben de Scouts verschillende spellen
gedaan. Op het moment dat een spel
werd gespeeld had de leiding de
gelegenheid om Theresa het spel in het
Engels uit te leggen. Theresa heeft van
een aantal van onze spellen notities
gemaakt zodat ze deze ook in Canada
met haar Scouts kan gaan spelen!

Aan het einde van de groepsavond was
het al weer tijd om afscheid te nemen
van Theresa. Als presentje had ze voor al
onze Scouts een speldje bij van de regio
London en een speldje van de Canadese
vlag. Wij hebben Theresa een paar ver-
schillende Nederlandse insignes meege-
ven als aandenken en om aan haar
Scouts te laten zien. Daarbij hebben we
ook nog voor alle Scouts van haar groep
een insigne van Scouting Aarle-Rixtel
meegegeven. Bij zo’n uniek bezoek hoort
natuurlijk een groepsfoto, dit keer met
een wat kleiner groepje Scouts in verband
met een enkele schoolkampen.
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Aan de inwoners van Aarle-Rixtel.

Ik wil nogmaals het onderstaand bericht
onder u aandacht brengen. Er zijn vanuit
de bevolking reactie gekomen om hierin
een bijdrage te leveren.
Ik wil de organisaties uit Aarle-Rixtel
nogmaals verzoeken om mee te werken
aan de verbetering van de verkeersveilig-
heid in Aarle-Rixtel.
N.a.v. een bevolkingsonderzoek van de
gemeente Laarbeek blijkt dat de inwo-
ners uit Aarle-Rixtel de verkeerssituatie in
Aarle-Rixtel het grootste probleem/
ergernis vinden.
De dorpsondersteuner voor Aarle-Rixtel
zal mede op verzoek, van het Dorpsplat-
form Aarle-Rixtel het initiatief nemen om
in Aarle-Rixtel een werkgroep verkeer
Aarle-Rixtel op te zetten. In Mariahout en
in Beek en Donk zijn er al werkgroepen
actief. De mensen in Mariahout alsook in
Beek en Donk zijn tevreden over deze
werkwijze. Op deze manier krijg je
duidelijkheid wat wel en niet kan.
In de praktijk zal dit betekenen dat: Ver-
tegenwoordigers van buurtverenigingen en
andere organisaties uit Aarle-Rixtel bij
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elkaar komen om hun verkeersknel-
punten en leefbaarheidproblematiek te
inventariseren.
Te denken valt dan aan:
Gevaarlijke verkeerssituaties. Belemme-
ring verkeersuitzicht. Het parkeerpro-
bleem. Zwerfafval. Hondenpoepoverlast.
Te hard gereden in de wijk. Onderhoud
groen, fietspaden en wegen. Onderhoud
straatverlichting enz. enz.
Deze inventarisatie zal de dorpsonder-
steuner doen toekomen aan de wethou-
der en aan de politie.
Een 3 tal weken later zal er een overleg
zijn met de verenigingen/organisaties de
dorpsondersteuner, de wethouder en
politie. In dit gesprek zal de wethouder
en/of de politie aangeven wat wel of niet
kan.
Hopende dat er verenigingen, organisa-
ties, zijn die deel willen nemen aan dit
overleg dat 2 maal per jaar zal plaats-
vinden. Heb je als organisatie/vereniging
interesse om deel te nemen meld je dan
aan a.u.b. Berrie van den Waardenburg
Dorpsondersteuner voor Aarle-Rixtel
ViERBINDEN
bvdwaardenburg@vierbinden.nl
Tel 0492-328805
06 31244726.

OKTOBERFEST -AARLE RIXTEL

Noteer alvast in Uw agenda, 6 en 7
oktober aanstaande.
De Klokkendorper organiseren dit jaar het
Oktoberfest.
Op zaterdag hebben we de Klokken-
dorper en Wir Sind Spitze.
Entree Zaterdag: € 10,00. In gepaste
Oktoberfest Outfit
Zondag vrij entree.
Reserveer nu Uw kaarten want vol = vol.
Voor meer info:
www.klokkendorperfestival.nl
Kaarten: info@klokkendorper.nl
tel 06-12177386

Harmonie De Goede Hoop

Harmonie De Goede Hoop
houdt  wijnactie.

Op zaterdag 9 juni houdt harmonie De
Goede Hoop een wijnactie.  ’s Morgens
vanaf 10.00 uur kan er bij u aangebeld
worden door de leden van de harmonie.
De wijnen worden u aangeboden voor zes
euro per fles. Ze zijn zorgvuldig geselec-
teerd in samenwerking met Jelle de
Jongh van De Couwenbergh.  Er worden
drie soorten wijn verkocht. Een prettige,
toegankelijke  rode wijn, een Merlot.  De
witte wijn is een fruitige  Chardonnay
(een droge wijn dus)  en de rosé wijn is
van de Grenache Noir druif gemaakt. De
rosé wijn is een droge lichte wijn met de
fruitige smaak van zomervruchten.
Overigens zijn dit de huiswijnen van De
Couwenbergh, dus succes verzekerd.
De wijnen zijn makkelijk te drinken en
ook leuk om cadeau te geven.  U heeft
dus ook een mooi cadeau om weg te
geven indien u zelf niet zo’n wijndrinker
bent.
U steunt daarmee de harmonie, een
vereniging waarvan de leden het gehele
jaar door voor u klaarstaan.  Indien de
actie een succes wordt zal de harmonie
er een jaarlijkse traditie van maken.
Volgend jaar komen we dan weer bij u
langs met opnieuw  heerlijke wijnen.
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Festival Klokkendorpers.

Het was een leeg Heuvelplein op 1e
Pinksterdag, tot ongeveer 11.00 uur, toen
er plotseling, uit het niets enige activiteit
op het grasveld achter het befaamde
“pumpke”, was waar te nemen. Een
weliswaar kleinere tent dan gebruikelijk,
met daarnaast de bekende rood-gele bus
van de Klokkendorper , een bescheiden
eethoek met koffie, broodjes en wat
scharreleieren en uiteraard een kleine
voorraad bier van een  bekende brouwerij
uit Laarbeek. Een kleine maar selecte
groep medewerkers, een organisator in
de persoon van Hein van Brug, en een
sponsor, vierden op hun manier het 46e

Klokkendorper Festival. Het werd een
moment van  terugblikken in weemoed
en goede herinneringen. De gezamenlijk
conclusie dat er weer iets uit het hart van
Aarle was weggerukt, klinkt misschien
wat overdreven, maar het pinksterfestival
en het klokkendorp Aarle-Rixtel zijn tot
ver over de landsgrenzen bekend en het
behoorde in zijn muziekgenre tot een van
de grootste festivals  van Nederland.
Maar dat is geschiedenis. In de topjaren
speelden gerenommeerde kapellen uit
binnen- en buitenland drie dagen lang
voor enkele duizenden bezoekers en  liep
voor het matinee op 1e Pinksterdag heel
Aarle-Rixtel uit. Per weekeinde streden
enkele honderden muzikanten van kapel-
len uit de regio voor de grote wisselbeker,
voor de publieksprijs en  vooral ook voor

hun eigen plezier. Dat komt waarschijn-
lijk nooit meer terug. Maar wel iets
anders als we Hein van Brug moeten
geloven. Wellicht hebt U er al iets over
gehoord, maar er komt een festival terug
in Aarle-Rixtel. We krijgen ons eigen
“oktoberfest” en de “festwiese” blijft het-
zelfde, gewoon bij ons “pumpke”. Als we
Hein moeten geloven is alles al in kannen
en kruiken. In het weekeinde van
zaterdag 6 en zondag 7 oktober is het te
doen. Het logo hebben ze al. De muziek
ook. De tent is iets kleiner, want volgens
Hein moet je met iets nieuws, op kleinere
schaal beginnen. Maar,  voegt hij er on-
middellijk aan toe, we kunnen de tent
altijd uitbreiden, zelfs kort van tevoren is
dat nog mogelijk. Onder het motto,
samen maakt sterk, is voor dit festival
een vorm van  samenwerking tot stand
gekomen  met de organisatie van de”
Helmondse Bierfiste”, dat drie weken
later is gepland. Zo kunnen we ervaring
uitwisselen en de kosten voor decor en
aankleding drukken, legt Hein uit.  Hij ziet
het al helemaal zitten. De Klokken-
dorpers willen gewoon  weer een festival
in Aarle-Rixtel, dat hoort bij het dorp. Je
kunt niet zomaar stoppen na 45 jaar. Hij
is al druk bezig met de laatste voorbe-
reidingen. Er komt binnenkort informatie
van onze kant. We hebben  nog wel iets
te melden, zo beloofd hij met  pretoogjes.
Het heeft met het logo te maken. We
wensen de Klokkendorpers uiteraard
succes bij de organisatie en het wel-
slagen van dit festival in een nieuw jasje.
Hopelijk heeft niemand de gemeente
getipt dat er afgelopen zondag, heel
even, illegaal alcohol werd geschonken
op het festivalterrein aan het Heuvelplein.
Ze moesten even hun emotie en hun ei
kwijt. Dat zal men toch wel begrijpen,
hoop ik.
JWP.
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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onder de dakpannen gezien en nu zijn ze
er ineens. Ik vraag me of wie de ruimte
gemaakt heeft, het zal toch geen houtrot
of boktor zijn. Ze hebben al een paar
dagen jongen, ik ben benieuwd. De
pimpelmezen zijn uitgevlogen, alle zes.
Een hele drukte. En waarom de heggen-
mus het hoogste lied op de schutting liet
weerklinken, weten we nu ook. Een nest
met 5 eikes in de klimop tegen de
schutting. Weer een lichting jonge
mussen over een paar weken. En dat
alles in een kleine achtertuin. Gelukkig
zijn er nog wakers over ons culturele
erfgoed want wie had er nog gedacht aan
het paard van Tetje.  Het kleine paardje
dat in de jaren 80 voor heel wat ophef in
de gemeente zorgde door de financiën
die er mee gemoeid waren en de plaats
waar het zou moeten staan. Als ik het mij
goed kan herinneren. Er werd in die
dagen wel meer gestreden om belang-
rijke zaken in de gemeenteraad. We had-
den toen een goede naam bij het Hel-
monds Dagblad. Een avondje gemeente-
raad was altijd goed voor een paar
pagina´s leesvoer en spektakel. Ik zal
toch eens navragen bij een paar
ingewijden hoe het precies zat met dat
paard van Tetje. Altijd leuk om wat oud
nieuws op te rakelen. En zo toog ik
afgelopen Pinksteren  vol goede moed
naar het 46ste festival van de Klokken-
dorpers. Al weken naar uitgezien,
eindelijk weer wat leven in de brouwerij.
Er stond een tentje, er was koffie en bier
en muziek kwam van  de radio waar
Frans Coppens met zijn zondagochtend-
show bezig was. En dat helemaal niets
met een festival te maken. Wat een
teleurstelling. Van heinde en ver waren
mensen onderweg, zelfs uit Elsendorp,
heb ik me laten vertellen. Een voorbode
die eerder arriveerde kon de groep
Elsendorpers halfweg terugsturen. Die
komen nooit meer naar Aarle-Rixtel. Of
misschien toch in oktober als de Aarlese
Bierfiste worden gehouden. Dan maar

Mijn maand zit er weer op, de beuken-
heggen staan er prachtig bij, dus tijd voor
een zomerslaapje. Maar zo makkelijk
gaat dat niet want mijn schema is niet
het schema van dit blad, want die gaan
vrolijk door tot begin juli. Dus nog even
volhouden, kevertje. Nog iets leuks mee-
gemaakt de laatste tijd, is dan steevast
de openingsvraag voor een goed gesprek.
O, zat, teveel om op te noemen zelfs. De
natuur is ontploft door het fantastische
weer van de laatste weken. Overal de
geur van meidoorn, vlierbloesem, boeren-
jasmijn en gedroogd reukgras. . Ik raak
compleet bezwangerd door de lente-
geuren. Is er dan nog reukgras, jazeker,
maar niet meer zo in ruime mate als in
vroeger tijden toen hooien nog handwerk
en zweten was. Tegenwoordig rossen
machtige machines in een mum van tijd
het raaigras van de vlakten en verpakken
het in plastic. Een aanslag op flora en
fauna, want bloemen bloeiden er al bijna
niet meer in deze grascultuur en levende
wezens worden vaak het slachtoffer van
de verkeerde maaimethode. Een bekend
verhaal, het zij zo. Ik moest het toch
even kwijt. De laatste kieviten op Croij
vechten om hun bestaan en vorige week
zag ik nog een niet alledaags tafereel
toen de familie kievit luid alarmerend
duikvluchten uitvoerde op een schol-
ekster. Normaal gesproken broeden ze
gezamenlijk op de akkers ,doch deze zal
wel iets te luidruchtig geweest zijn.
Evenzeer een fraai plaatje was de
buizerd die op de Bakelseweg een
platgereden konijn aan het oppeuzelen
was, op veilige afstand rondom een
zestal kraaien dat geduldig zat te
wachten op een restant. En ze zitten
allemaal weer op eikes of ze voeren de
jong. Geweldig om van dichtbij mee te
maken. Dertig jaar geen huismussen

De Meikever



Pagina 26

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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niet naar Munchen. Ik ga dezer dagen de
bloemakkers in de buurt eens bekijken.
Ik wil met eigen ogen wel zien of er
verbetering in zit. Vorig jaar was een
beetje magertjes. Misschien deze zomer
iets uitbundiger. De skihut op Croij is
goed in gebruik genomen, zowel positief
als negatief. Wat is dat nou weer, zult U
denken. Dat kan ik uitleggen. Fantas-
tisch, verschillende nestkastjes zijn
bezet, er komt langzaam een mezen-
overschot in Laarbeek. Ze zitten werkelijk
overal. Maar wat zag ik in de hut. Een
hoop rotzooi op de grond. Geen vuilnis-
bak, geen wonder, dat de gemeente daar
ook niet voor zorgt, is dan de reactie.
Daar sluit ik me niet bij aan. Je bent zelf
verantwoordelijk voor je troep. Dan  neem
je het maar even mee, ergens waar wel
een vuilnisbak staat. Hoe vaak moet ik
dat nog zeggen, wat een wereld.
De meikever.

AED

Beste inwoner van Aarle-Rixtel,
Binnen Laarbeek, ook in Aarle-Rixtel,
wordt er hard gewerkt om te komen tot
de oprichting van de Stichting AED-alert
Laarbeek. Met firma’s, waar nu al AED’s
hangen, wordt overleg gepleegd om de
apparaten dag en nacht toegankelijk te
maken. Enkele firma’s hebben al toege-
stemd om hun apparaten buiten de poort
te plaatsen in verwarmde kasten die door
ons geleverd worden of zijn bereid om
tijdens hun openingsuren de apparaten
indien nodig beschikbaar te stellen.
Waar het nog hapert, is het aantal
beschikbare mensen die het netwerk
willen “bemannen”. Zoals u zult begrijpen
staat of valt zo’n netwerk met het aantal
beschikbare mensen die een reanimatie
kunnen uitvoeren en AED kunnen/willen
bedienen. Op dit moment hebben we pas
een kleine 20 vrijwilligers en dat is veel te

weinig om een goede dekking te kunnen
geven. Het streven is om ongeveer 10
personen per AED beschikbaar te
hebben en in Aarle-Rixtel bieden 6 AED
een goede dekking voor het hele dorp.
Om u goed te informeren over- en zeker
ook te motiveren om deel te nemen aan
dit netwerk, wordt er op woensdag 20
juni 2012 een informatieavond gege-
ven over alles wat met dit netwerk te
maken heeft. Niet alleen de mensen die
reeds een cursus Reanimatie+AED heb-
ben gevolgd worden hiervoor uitgenodigd,
maar ook zij die overwegen een cursus
Reanimatie+AED te gaan volgen en dan
de bereidheid hebben om toe te treden
tot het netwerk zijn van harte welkom.
Wij bieden ze deze cursus aan voor
€ 10, -. Daarnaast zorgen wij ook koste-
loos voor bij- en nascholing van mensen
voor wie het al langer geleden is dat ze
de cursus gevolgd hebben. Aan de hand
van een PowerPoint presentatie zal alles
verteld worden over het netwerk: hoe
werkt het, waar hangen AED’s, hoe is de
werkwijze bij een alarm, wat wordt er
gedaan aan begeleiding, hoe en waar
volg je een cursus of een bijscholing, etc.
daarnaast bestaat er uitgebreid de
mogelijkheid tot vragen stellen. En
natuurlijk kunt u zich opgeven voor het
netwerk. U bent van harte uitgenodigd op
genoemde datum om 19.30 uur in
conferentiecentrum De Couwenberg.
In verband met de beschikbare ruimte is
het fijn dat u zich even aanmeld bij Ad
Loos (tel: 382034) of Jan Dekkers (tel:
381673).
Indien we te weinig vrijwilligers
hebben, heeft het geen zin om AED’s
te plaatsen. Daarom nogmaals een
dringende oproep aan allen die
EHBO, BHV, reanimatiecursus hebben
gevolgd om zich aan te melden als
vrijwilliger. Alleen zij krijgen toegang
tot de kasten om de AED te
gebruiken. Neem uw
verantwoordelijkheid!!
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Schoolvoetbaltoernooi Laarbeek

Op woensdag 23 mei werd het school-
voetbaltoernooi georganiseerd door Bs.
De Heindert en ASV ’33. Er streden dit
jaar zeven Laarbeekse scholen om de
titel ‘Schoolvoetbaltoernooi Kampioen’.
Naast deze prijs was er ook een ‘Penalty
Bokaal’.
De weergoden hadden ervoor gezorgd dat
het een geweldige middag was. Alle
kinderen hebben sportief gestreden om
de titel. Het was tot het einde toe erg
spannend. De Muldershof en De Raagten
waren volop in de race. Uiteindelijk heeft
De Raagten de prijs mogen ontvangen
uithanden van wethouder Joan Briels. Zij
waren ongeslagen kampioen!  Er werd
niet alleen gestreden tijdens de wedstrij-
den maar ook bij het nemen van de
penalty’s. Een keeper van ASV ’33 stond
in de goal om de penalty’s te stoppen.
De Heindert wist er 7 van de 13 te scoren
waardoor zij de ‘Penalty Bokaal’ in
ontvangst mochten nemen.
Het gezondheidsteam van Aarle-Rixtel
kwam een kijkje nemen naar deze
sportieve middag. Alle kinderen kregen
van hen een gezonde versnapering.
De kinderen hebben een onvergetelijke
middag gehad mede dankzij de inzet van
de vrijwilligers van ASV ’33.

Vrijwilligerspenning Laarbeek
voor Frans Verschuuren.

Op Pinksterzondag heeft burgemeester
Ubachs de Vrijwilligerspenning Laarbeek
uitreikt aan Frans Verschuuren.
Frans is ‘n vrijwilliger in hart en nieren en
voor voetbalvereniging ASV’33 van
onschatbare waarde, zoals uit onder-
staande opsomming blijkt:
- vanaf 1978: jeugdleider / -trainer;
- vanaf 1985 jeugdcoördinator van de F-
jeugd en de mini’s, tevens aanspreek-
punt voor de ouders;
- ongeveer 13 jaar jeugdscheids-rechter
tot 2010, waarbij hij het presteerde om in
één weekend wel 3 tot 4 wedstrijden te
fluiten;
- vanaf 1980 t/m 1982 en vanaf 1995 tot
heden lid van de jeugdcommissie, waarbij
hij mede het beleid omtrent het
jeugdvoetbal binnen ASV’33 heeft
bepaald.
Frans besteedt naar schatting minimaal
zo’n 18 uur per week aan zijn vrijwilligers-
werk voor ASV’33. Hij is nagenoeg
dagelijks op het sportpark te vinden en
staat altijd voor iedereen klaar.
Met de afsluiting van het voetbalseizoen
2011/2012 (inclusief alle toernooien) legt
de Frans zijn functies, zoals hiervoor
aangegeven, neer.
Wel zal hij voor ASV’33 beschikbaar
blijven om hand- en spandiensten te
verrichten, zoals:
- de coördinatie van de clubscheids-
rechters;
- het vangen van mollen op het sportpark;
- het onderhoud van het sportpark, als lid
van de VUT-club binnen ASV’33;
- verspreiding van het clubblad;
- onderhoud van materialen.
Naast zijn vrijwilligerswerkzaamheden
heeft hij ASV’33 in 2004 ook een dienst
bewezen met de schenking van een
kleine tractor voor werkzaamheden op
het sportpark. Hier wordt nog steeds

veelvuldig gebruik van gemaakt.
De waardering voor het vrijwilligerswerk
van de heer Verschuuren is reeds op
diverse wijzen tot uitdrukking gebracht.
Zo heeft hij de zilveren KNVB-speld
ontvangen, werd hij in 2004 benoemd tot
Jeugdvrijwilliger van de gemeente
Laarbeek, heeft ASV’33 hem benoemd
tot Lid van Verdiensten en als laatste
mocht hij een Koninklijke onderscheiding
ontvangen.
De redactie van het Gemeenschapsblad
feliciteert Frans met zijn dik verdiende
onderscheiding.



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

wegens vakantie
gesloten

15/07 t/m 29/07
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Meneer Theo Sibon
viert jubileum en
bereidt zijn afscheid voor.

Na dik 40 jaar in het onderwijs zit het er
bijna op voor Theo Sibon, leerkracht van
basisschool de Heindert in Aarle-Rixtel.
Ruim 40 jaar geleden kreeg hij zijn eerste
-en  na wat nu blijkt zijn enige benoe-
ming- bij het toenmalige schoolbestuur
van de  lagere School Sint Jozef in Aarle-
Rixtel. Een uitstapje van een jaar werd
gemaakt naar de toenmalige Maria-
school, en die twee scholen werden later
samengevoegd met de kleuterschool aan
de Heindertweg  tot de huidige Heindert.
Samen met zijn vrouw Bea ging hij 1975
in wonen aan  Molenstraat 24. Daar
werden twee van zijn kinderen geboren.
Later kwam daar , toen het gezin inmid-
dels was verhuisd naar Nuenen een
derde bij.  Inmiddels woont hij met veel
plezier in Eindhoven.
In al die jaren heeft hij  het onderwijs
compleet zien veranderen.  Theo  begon
in 1971 met de eerste gemengde klas
voor jongens en meisjes. Toen: grote
klassen, waar de leerlingen twee aan
twee in banken zaten met het beroemde
ingebouwde inktpotje met schuifje, waar
de kinderen nog schreven met de
kroontjespen en iedereen op elk moment
met hetzelfde bezig was.  Nu: kinderen in
groepjes,samen werkend en lerend op
hun eigen niveau. Schrijven gebeurt nu
met balpen en vulpen, en steeds vaker
wordt het toetsenbord gebruikt om hun
stukjes typen, vervolgens printen en dat
printje ophalen aan de andere kant van de
school waar de printer staat. Vroeger
hing er een zwart schoolbord, waar je
met stoffige krijtjes op moest schrijven .
Nu hangt er een van alle gemakken
voorzien digibord waarop je de hele
wereld met een muisklik binnenhaalt.

Wat niet veel is veranderd zijn natuurlijk
de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Daar heeft hij er in de loop der jaren toch
wel enkele duizenden van voorbij zien
komen. Kinderen, die na een periode van
circa 20 jaar dan weer als vader en
moeder met hun kinderen op school
binnen liepen.
Inmiddels is hij dus al meer dan 40 jaar
onderwijzer/ leerkracht en wordt het tijd
om hem in het zonnetje te zetten. Ter ere
van dit jubileum, en ook als voorschot op
de beëindiging van zijn werkzame leven
is er op dinsdag 26 juni  feest op school
met de kinderen en daarna receptie  van
16.30 tot 18.00 uur in de aula van
Basisschool de Heindert Aarle-Rixtel,
waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Op de voorpagina van de ED- krant,
verwacht je ’s morgens belangrijk
nieuws,
wat is er in dit land aan de hand
of hoe is elders de toestand.
Edoch is de voorlaatste week van mei,
staan daar enkele mannen in hun blote
bast,
geflankeerd door de dames,
die vertellen u en mij,
dat het oranjegevoel nu al bij hun
losbarst.
Als ik me goed herinner,
kende ik hun bijnaam,
nog uit de verhalen van ons vadder,
toen hadden die al een bepaalde faam,
maar stonden nog niet zo hoog op de
ladder,
dat er voorpagina’s aan werden gewijd.
Voordat de EK-voetballers echt
beginnen,
kwamen de |Roparunners al binnen,
nu nog de fietsers met Alpe ‘d Huzes,
dit alles voor het goede doel,
dus ED-redactie zet die op de
voorpagina,
dan krijg ik van uw dagblad,
toch weer een iets beter gevoel!
RD
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Uitslag van HBV de Eendracht bij
het Toernooi van St Willibrordus
te Milheeze.

Op de zeer warme donderdagavond 24
mei j.l. heeft de HBV de Eendracht
deelgenomen aan het toernooi van St
Willibrordus in Milheeze.  Op de verschie-
ting waren 9 verenigingen uit de regio
aanwezig met in totaal 103 schutters.
Door de warmte en het groot aantal
aanwezige deelnemers waren de resul-
taten in “de hel van Millus” erg
verschillend. Het viel niet mee om de
concentratie zo lang vast te houden. Om
23.15 uur viel het laatste schot en kon de
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uitslag opgemaakt worden. Per vereniging
werd per 6-tal vooraf een opgave gedaan
van het aantal punten dan men dacht te
halen. Voor de Eendracht was dit 1190
punten. Het aantal geschoten punten
was 1203 dus een positief saldo van +13.
Uitslag per individuele schutter:
Frank Schepers 221
Walter Jansen 218
Erwin Wijnhoven 199
Gerrie van Hoof 181
Wim van Mol 181
Martien van de Graef 173
Arno Donkers 130
Harrie Moors  88
Onze volgende wedstrijd is op ons eigen
van Gansewinkel toernooi op donderdag
7 juni a.s. aanvang 20.00 uur. Op bezoek
komt dan Kunst en Vriendschap Liessel
en DHSZOD Heusden. Ook u bent van
harte welkom op onze doel aan de
Bossche weg in Aarle-Rixtel.



Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42

Pagina 34



Pagina 35BBBBBericht van:

Na het succes in ons jubileumjaar 2011
staat voor zondag 10 juni ook weer een
hap- en trapfestijn op het programma. De
commissie heeft weer een fraaie route
uitgezet, zodat de grote groep die zich
aangemeld heeft weer een dagje lekker
kan genieten. Anderen kunnen op deze
dag meedoen met de van Goghtochten in
Nuenen met keuze uit 50-100 of 150 km.
Een week later, van 15 t/m 17 juni, staat
het Eifelweekend op het programma, de

** 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 te kort heeft ons moeten
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

organisatie heeft weer vier mooie routes
uitgezocht.  Volgende keer krijgt u uitge-
breide informatie over het Tourspel,
waarbij dit jaar een extra prijs te verdienen
is voor degene die er in slaagt om géén
punten te halen. Voor foto’s, routes en
ons hele programma kunt u altijd terecht
op www.aandewielen.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.
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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 )
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1 juni Schutterskoning
Gistermiddag vond op de doelen van
handboogschutterij “De Eendracht” het
jaarlijkse koningsschieten plaats. Alle
schutters zagen dat de harde wind, die
dwars over de doelen stond, een grote rol
zou spelen bij dit jaarlijkse evenement.
Om zes uur stonden de schutters klaar
om elkaar de eer te betwisten. In het
begin werd er nog niet zo best gescho-
ten, maar na een tiental pijlen kwamen
de schutters er beter in en werden er veel
punten behaald. Tenslotte ging M. v.d.
Graef met de eer strijken. Hij mag zich
voor één jaar koning noemen. Hij werd
door voorzitter van der Meijden gefelici-
teerd. Hierna werd de nieuwe koning op
de schouders van enkele andere schut-
ters de doel rond gedragen, waarna hij de
eerste koningspijl afschoot. De koning
bood vervolgens allen een consumptie
aan.

6 juni Nieuwe wegen
Zowel de bewoners van het Laar als die
van Croy, zullen eerlang kunnen profi-
teren van nieuw aangelegde harde wegen.
De weg naar het Laar vordert al heel
goed. De bewoners van Croy hadden
reeds de beschikking over een fraaie
weg, sedert twee jaar, doch, nu er nog
één bijkomt zijn alle bewoners van dit
deel van de gemeente uit hun isolement
verlost.

6 juni Prijsvraag
Mevrouw C. M. v.d. Graef – v.d. Aa heeft
door deelname aan de VéGé prijsvraag
een draagbare radio gewonnen, die haar
binnen enkele dagen op enigszins
feestelijke wijze overhandigd zal worden.
De heer Swinkels van de Végé winkele
en bakkerij in de Dorpsstraat feliciteerde
mevrouw v.d. Graef met de bekroning van

haar ingezonden slagzin.

9 juni Speeltuin “De Heikant”
Zoals we eerder meldden zullen op de
Tweede Pinksterdag in de speeltuin “De
Heikant” voor de kinderen, die die dag de
speeltuin bezoeken, verschillende wed-
strijden georganiseerd worden, waaraan
vanzelfsprekend mooie prijzen verbonden
zijn. Aan deze wedstrijden mogen deelne-
men kinderen van zes tot twaalf jaar. Ze
moeten zich vóór drie uur hebben opge-
geven. De wedstrijden zullen bestaan uit:
hardlopen, zaklopen, verspringen en
touwtrekken. Als het weer meewerkt,
belooft het voor de kinderen een mooie
middag te worden.

9 juni M.A.S.
Gisteravond kwam het bestuur van de
plaatselijke Mater amabilis school in
vergadering bijeen ter bespreking van
enkele belangrijke punten. Allereerst
stelde de voorzitter, dr. Tersmette, de
vraag of de school, die in september
zeven jaar bestaat en die ieder jaar door
ongeveer honderd leerlingen wordt
bezocht, beantwoordt aan het doel: een
levensvorming instituut voor het meisje.
Men moest vaststellen dat het ideaal,
wat men gesteld had, niet voor de volle
honderd procent is bereikt, immers in
Aarle-Rixtel zijn nog teveel meisjes, die
de school niet kennen. Daarentegen
volgen uit Lieshout en Mariahout een flink
aantal meisjes de school. Het bestuur
zoekt middelen om uit deze gemeente (
Lieshout ) nog meer meisjes aan te
trekken en dacht dat één van deze
middelen was contact op te nemen met
het gemeentebestuur, om te trachten in
de wintermaanden een klein busje te
laten lopen van Lieshout naar Aarle-
Rixtel. Vervolgens werd aandacht
besteed aan het zomerprogramma, dat
ondanks de grote kosten, toch volledig
uitgevoerd dient te worden.
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