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Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven
Past. vd Heuvelstraat 15
Tel 0492 - 383293

De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina: € 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen
van advertentie e.d. zullen worden
doorberekend.

Bank: Rabobank 10.14.95.048
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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)

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

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.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in

de Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.

Kouwenberg 13 Aarle-Rixtel. 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

VIERBINDEN: 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, Heindertweg 1, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.

email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
LEVgroep Leven en Verbinden:

Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
mail: info@levgroep.nl  www.levgroep.nl  www.facebook.com/LEVgroep
In de weekeinden bereikbaar vat tel: 040-2530350

SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra,
tel. 0492 - 572000 website www.savant-zorg.nl.

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 MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK:  Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr 13.30-17.00u.
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
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 Tel: 06 30640121

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 4 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor

Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Overleden ouders Martens - van Deursen
Ben Loomans
Tot welzijn van de parochie

Zondag 5 mei– 6e  ZONDAG van Pasen – MEIVIERING
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. Gemengd koor de Klokkengieters,
Harmonie de Goede Hoop, Onze Lieve Vrouwe Gilde, Gilde St. Margaretha.

Aansluitend Mariaprocessie.
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen (fund.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfd. Bertus/fund.)
Overleden ouders Maas - Manders
Overleden ouders Verschuuren – van Dijk en overleden familieleden
Marinus van den Heuvel
Hennie Derks – Verschure
Overleden ouders Verschure – Cornelissen
Toon van Dijk (par.)
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Clasine van Duppen – Heijl
Piet Somers
Overleden ouders Verbakel
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en zoon Herman
Leo van den Heuvel
Rudolp Raymakers
Overleden ouders van de Ven – Martens
Jan v. d.  Sanden (verj.)
Riny van den Bogaard (Mariacomité)
Fried van Zantvliet
Wim van Seggelen
Overleden leden van het gemengd koor de Klokkengieters.
Uit dankbaarheid

Woensdag 8 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag  4 mei t/m vrijdag  10 mei

Vrijdag 3 mei;
13.00 uur in de kerk; Huwelijk van Robin Stals en Joyce van Alst.

Piushof 10, Aarle-Rixtel.
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Donderdag 9 mei - Hemelvaart
10.00 uur Kapel – Eucharistieviering – Cantorij

Marinus van den Heuvel (buurt)

Week van zaterdag  11 mei t/m vrijdag  17 mei
Zaterdag 11 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor

Overleden ouders Vlamings – Klomp
Overleden ouders  Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel

(sterfd.pap en mam)
Overleden ouders Wouters – v. d. Vossenberg
Ria en Gerard Wouters – Heesakkers
Mies en Cor van Bakel – de Jong (verj. moeder)
Piet en Riek van de Ven – Hoeks
Giel Brouwers en Truus Cuppen - Brouwers     (j.get.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 12 mei– 7e Zondag van Pasen - Moederdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij

Overleden ouders Willy en Martina Aarts (moederdag/par.)
Maria van Dijk – van de Kerkhoff
Overleden ouders van der Most – de Groot
Overleden familie van de Kerkhoff – van Alphen
Marinus van den Heuvel
Annemie Smulders (par.)
Rudolph Raymakers
Hans van Brug (verj.)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen (verj.)
Tot welzijn van alle vrouwen van onze parochie

Dinsdag 14 mei
19.30 uur Kapel - Mariaconcert door kamerkoor Sine Nomine
Woensdag 15 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Op 8 april overleed Leni van Vlerken – Wich te Geldrop. Ze is hier op het kerkhof
begraven. Zij was 86 jaar.

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  tijdens het spreekuur  op de pastorie van de St.
Luciakerk te Mierlo-Hout op dinsdag van 09.30 – 10.00 uur en op donderdag van 18.00
- 18.30 uur.
Telefoonnummers van de Parochie St. Lucia te Mierlo – Hout is  0492- 522930 of
mobiel 06- 50697342.
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Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op  23 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 16 juni a.s. Voor deze avond kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren op  de pastorie: tel. 381215.

OPENING MEIMAAND
Zondag 5 mei  bent u hartelijk welkom bij de plechtige opening van de meimaand.
Attentie: de viering begint om TIEN UUR in de kerk  m.m.v. Onze Lieve Vrouwe Gilde,
St. Margaretha Gilde, Harmonie de Goede Hoop en gemengd koor “de
Klokkengieters”.
Na de mis zal het beeldje van O. L. Vrouw in een Mariaprocessie naar de Mariakapel
teruggebracht worden. Wij hopen dat velen van u zich daarbij willen aansluiten!

Mariaconcert
Op dinsdag 14 mei zal er om 19.30 uur in de MariaKapel aan de Bosscheweg een
Mariaconcert door het kamerkoor Sine Nomine worden uitgevoerd. Welkom!

HEMELVAART
De eucharistieviering met Hemelvaart (9 mei) vindt plaats in de Mariakapel aan de
Bosscheweg om 10.00 uur m.m.v. de Cantorij.
In de Kerk is er dan géén viering.

Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistievieringen:
9.30 uur op zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
9.30 uur zaterdag

Uitstelling van het Allerheiligste:
15.30 uur – 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op  dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en
zondagen in het Nederlands
en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg onze website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324
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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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ZATERDAG 4 MEI 18.30 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering
Het parochieel dameskoor verzorgt de gezangen.

ZONDAG 5 MEI 10.00 UUR PAROCHIEKERK
We openen deze meimaand op traditionele manier met een plechtige
eucharistieviering. Het Onze Lieve Vrouwegilde, het Sint Margarethagilde, Harmonie
De Goede Hoop en Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel luisteren deze
plechtigheid op. Na afloop trekken we in processie met het Aarlese Lieve Vrouwke in
ons midden naar de kapel. We volgen daarbij “route 1856” (zoals Mgr. Zwijsen dat in
1856 ook deed toen hij het wonderbeeldje van de kerk naar de gerestaureerde kapel
terugbracht): Dorpsstraat, Kouwenberg, Klokstraat, Kapellaan, Bosscheweg. Staande
voor de kapel bidden, zingen en spelen we voor “ons aller moeder” en brengen we haar
weer terug op haar vertrouwde plekje.

DONDERDAG 9 MEI 10.00 UUR MARIAKAPEL  HEMELVAARTSDAG
Vanwege de drukke jaarmarkt vieren we dit feest met een viering in de Mariakapel.
De Cantorij verzorgt de gezangen. Er is op deze dag GEEN eucharistieviering in de
kerk!

ZATERDAG 11 MEI 18.30 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering
Het parochieel dameskoor verzorgt de gezangen.

ZONDAG 12 MEI 10.00 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering Moederdag
De Cantorij verzorgt de gezangen.

Parochie
van Onze Lieve Vrouw Presentatie
Aarle-Rixtel
PROGRAMMA VAN DE MEIMAAND 2013

Mariamaand
M E I    2 0 1 3
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DINSDAG 14 MEI 19.30 UUR MARIAKAPEL MARIACONCERT
Kamerkoor Sine Nomine o.l.v. Margot Pagels, met Rob Rassaerts aan het orgel,
brengt een muzikale hulde aan Maria. Het programma bestaat uit koorzang, sopraan-
en orgelsolo’s en samenzang; de aanwezigen kunnen dus de bekende Marialiederen
meezingen. Een sfeervolle viering! Van harte aanbevolen!

ZATERDAG 18 MEI 18.30 UUR PAROCHIEKERK
Pinksterzaterdag Eucharistieviering
Het parochieel dameskoor verzorgt de gezangen.

ZONDAG 19 MEI 10.00 UUR PAROCHIEKERK
Hoogfeest van Pinksteren  Eucharistieviering met samenzang

MAANDAG 20 MEI 10.00 UUR PAROCHIEKERK
Tweede pinksterdag Eucharistieviering met samenzang

ZATERDAG 25 MEI 18.30 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering met samenzang

ZONDAG 26 MEI 10.00 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering met samenzang

WAT IS ER NOG MEER IN DE MEIMAAND ?

-  In de Mariakapel richt het Mariacomité een kleine expositie in over de ‘schoonmaak’
van dit monument: een teken om onze Mariaverering naar buiten te brengen. Iets voor
een fietstocht……………..!

- Elke woensdagavond om 19.00 uur wordt in de Mariakapel het rozenhoedje
gebeden. Als uw eigen creatief gebed te wensen overlaat, kunt u met de andere
aanwezigen op een ontspannen manier meebidden.

- Het aantekenboek in de kapel is misschien een middel voor u om uw moeilijkheden
van u af te schrijven en zo aan Maria kenbaar te maken! U kunt anoniem blijven door
uw naam weg te laten.

- Stiltecentrum, dat is de kapel al lang en steeds meer. De kapel -prachtig opgeknapt
door vele vrijwilligers- is een geschikte plaats om even (met Maria) alleen te zijn als u
daar behoefte aan heeft!

- Boekjes met lezenswaardige geschiedenissen, foto’s, kaarten, kaarsjes en kaarsen
zijn nog volop aanwezig in de kapel.

- Tot slot nog dit……… Het Mariacomité organiseert dit jaar voor de 26-ste keer de
Maria-/Meifeesten. Dank aan de vier verenigingen die elk jaar opnieuw hun
enthousiaste medewerking verlenen. Evenzeer dank aan de Aarlenaren en oud-
Aarlenaren die door hun aanwezigheid elk jaar getuigen van hun liefde voor het Aarles
Lieve Vrouwke. Dat sterkt ons om door te gaan!
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UITGAVEN 2012

KERKBALANS 2012

Wat later als gebruikelijk publiceren wij
het financieel overzicht van het afgelopen
jaar en de begroting voor dit jaar van de
Parochie Onze Lieve Vrouw Presentatie.
Een korte toelichting hoort daar natuurlijk
bij.
Doordat de Katholieke Kerk het afgelopen
jaar regelmatig negatief in het nieuws is
gekomen, hebben enkele personen he-
laas besloten om hun kerkbijdrage stop
te zetten. Daardoor is de gezinsbijdrage
ruim € 1.000,00 lager dan vorig jaar.
Verder zijn er over het financieel jaar 2011
weinig opvallende zaken, behalve de
afwijzing van de subsidie voor groot
onderhoud van de kerk. Onze oude
historische klok kijkt daarom nog steeds
werkeloos neer op Aarle-Rixtel. Mede
hierdoor sloten we 2011 af met een klein
positief saldo.
In de begroting 2012 zijn wel enkele op-
vallende zaken aan de orde. Allereerst de
subsidie die wel toegezegd is voor onze
Mariakapel aan de Bosscheweg, hiervoor
ontvingen we al het eerste voorschot. Aan
de uitgave kant is dan ook al een bedrag
gereserveerd van € 50.000,00 in onder-
houd gebouwen, want zodra we toestem-
ming krijgen willen we met de restauratie
en het schoonmaken van de kapel
beginnen. Voor de kerk is een nieuwe
subsidie aanvraag gedaan en we hopen
dat die ondanks overheidsbezuinigingen
gehonoreerd gaat worden.
Wij hebben u verteld en u hebt kunnen
lezen dat we na de overplaatsing van
pastor Deli  druk bezig zijn geweest om
onze Aarle-Rixtelse Parochie door te
laten gaan in de geest van de vele
reacties die we van u kregen. Daardoor
werken we momenteel met emeriti
priesters met ondersteuning van het
pastoraal team van deken van de Laar uit
Mierlo-Hout. De post salarissen en

sociale lasten is daarom op de begroting
aangepast in afwachting van definitieve
voorstellen.
Wij danken u voor de vele steun-
betuigingen van het afgelopen jaar
en hopen op u blijvende steun in
2012.
Het kerkbestuur

Werkgroepen
Restauratie kerk/kapel
onderhoud gebouwen
Verzekeringen
Energiekosten
Salarissen/soc. Lasten
Zangkoren/kosterij
Kosten eredienst
repr.+overige kosten
Pastorie
Bestuur/adm. Kosten
Inventaris/comp./abonn.
Bijdrage bisdom
Overschot

TOTAAL

5407

21478
6171

17371
8125

10948
9184
2841
7378
3472
1526

11101
38529

143531

6000

140000
7500

22000
9000

12000
11000
3000
3500
4000
2000

11000

231000

ONTVANGSTEN 2012

Grafrechten
Huuropbrengst
Renteopbrengst
Gezinsbijdrage
Collectes
Offerkaarsen
Eucharistievieringen
Diverse baten
Subsidie
Tekort
TOTAAL

27516
2304

16155
48278
17060
2397
6982
8511

14328

143531

30000
2500

10000
47000
17000
2000
7000

78500
14000
23000

231000
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www.autoschadeverbakel.nl
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Stichting Scootmobielpark
Laarbeek

Ouder worden gaat gepaard met vermin-
dering van mobiliteit. Daardoor komen
ouderen, gehandicapten en mindervaliden
buiten het openbare leven te staan.
Een ongewenste situatie.
Stichting Scootmobielpark Laarbeek
biedt scootmobiel gebruikers de moge-
lijkheid deel te nemen aan eenvoudige
cursussen (voor iedereen te doen) zowel
in theorie als praktijk.
Om ervaring op te doen en daarmee op
verantwoorde wijze deel te nemen aan
het verkeer. Gezien het grote aantal
ongelukken een noodzakelijke zaak.
Een door de stichting opgerichte oefen-
baan aan de Broekelingstraat en bij
wooncomplex Zonnetij in Aarle-Rixtel
biedt de mogelijkheid praktijk ervaring op
te doen. Een cursus bestaat uit vier
praktijklessen (zonodig meer) en een
uitgebreide theorieles, gegeven door
ervaren instructeurs. Na het serieus
volgen van de cursus wordt aan de
deelnemer een certificaat, een stikker en
een boekje met verkeersregels, speciaal
voor scootmobielers uitgereikt.
De kosten van deze cursus bedragen
€ 30.00.

Hoe kom je op onze baan? Mensen die
beschikken over een CV V pasje kunnen
via het goedkope vervoersysteem met
hun scootmobiel met de taxibus gebracht
worden voor het zelfde tarief dan anders.
Mogelijk ook via de vrijwillige hulpdienst
of familie. U kunt zich ook met de auto
laten brengen en gratis van een van onze
scootmobiels gebruik maken.
Kinderen moeten vaak hun ouders stimu-
leren een cursus te volgen. We hebben
intussen het 79 ste certificaat uitgege-
ven. De cursisten zijn allemaal zeer
tevreden. Iemand zei:  ik rij nu veel
geruster en veiliger.
Moest mijn man altijd met de fiets mee,
nu ga ik alleen op stap.
Nu een certificaat heb vertrouw ik mezelf
beter. Alles wijst erop dat de wet gaat
wijzigen en een certificaat verplicht gaat
worden. Wellicht dan met aanzienlijk
hogere kosten.
Graag staat onze stichting klaar om de
scootmobiel gebruikers te trainen en
meer vaardigheid en veiligheid aan te
leren.
Wilt u meer inlichtingen bel dan naar:
Jose Zwanenberg  0492-382947 of e-mail
naarJCAWZwanenberg@onsbrabantnet.nl
Cor van den Berk  0492-383669 of e-mail
naar  vdberk.c@onsbrabantnet.nl.

Herinnering
’t is zoals ’t is
Plotseling was je er niet meer, maar wat word je gemist.
Niet alleen door ons, maar regelmatig worden we nog
door de mensen om je heen aangesproken over jou.
Daarom willen we nog graag een dankwoord uitspreken
naar iedereen voor de steun en betrokkenheid bij het overlijden
van ons mam en oma

Dora Rovers-Maas

Roland en Angela, Timo, Dion en Leonie
Astrid en Leon, Cas, Tijn en Sten
Marc en Marjolein, Max en Ludo



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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Koninklijke onderscheidingen.

Het heeft de koningin voor de laatste
maal in haar functie behaagd om ter
gelegenheid van Koninginnedag een
onderscheiding toe te kennen, afgelopen
vrijdag tweemaal aan een dorpsgenoot.
Als eerste speldde burgemeester Hans
Ubachs van de gemeente Laarbeek ,
vergezeld van het voltallige college, Ton
Schepers, Broekelingstraat 22 een lintje
op. Hij kreeg de onderscheiding behoren-
de bij het lidmaatschap in de Orde van
Oranje Nassau. Ton werd verrast in het
conferentiecentrum De Couwenbergh
waar hij aanwezig was voor een “zoge-
naamde “ bijeenkomst van regiobestuur-
der van zijn werkgever, de Rabobank. Ton
Schepers is al ruim 35 jaar als vrijwilliger
bestuurlijk actief voor meerdere vereni-
gingen in Aarle-Rixtel. Zo is hij vanaf
1978 penningmeester en later voorzitter
van de Toer Supportersclub Aan de
Wielen. Van 1997 tot 2009 was hij voor-
zitter van de Stichting Organisatie
Carnaval Ganzegat en hij maakt nog
steeds deel uit van het bestuur. In 2003
was hij medeoprichter van de Stichting
Dorpsplatform Aarle-Rixtel. Vanaf 2007
bekleedde hij de functie van voorzitter en
hij is nog altijd actief bestuurslid. Al meer
dan 10 jaar verzorgt hij mee de avond-

wake bij het overlijden van parochianen.
Ton bleek aangenaam verrast en zijn
echtgenote Annie kreeg van de
burgemeester een fraaie bos bloemen als
dank voor de ondersteuning van haar
man. Daarna toog het gezelschap naar
de woning van Joep Jansen aan de
Helmondseweg waar Peter Biemans,
Blauwe Schutplein 6, compleet werd
verrast tijdens een repetitie van het orkest
The Golden Boys waar hij deel van
uitmaakt. Dat werd een spetterend
muzikaal gebeuren omdat zijn collega-
muzikanten ter gelegenheid van het lintje
een lied hadden ingestudeerd. Peter werd
daar door de burgemeester onderschei-
den in de Orde van Oranje Nassau. Hij
memoreerde daarbij aan de inzet van
Peter door de jaren heen  voor harmonie
de Goede Hoop, het Jongerenkoor, de
jeugdhofkapel de Vatabieren, de Ganze-
gatse Hofkapel en niet te vergeten de
Never Mind Jazz Band uit Eindhoven en
het illustere gezelschap The Golden
Boys. Uiteraard ontbrak het bosje
bloemen voor zijn echtgenote hier ook
niet. Daarna werd Peter nog toegespro-
ken door de kersverse voorzitter van de
harmonie, Mattie Meulendijks en Ronald
Hogenkamp , beleidsmedewerker van de
gemeente Heeze-Leende. Peter was tot
vorig jaar werkzaam bij deze gemeente
en vervulde daar diverse functies bij de



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

bezoek  showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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www.twanvanhout.nl

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

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

MELL
de scootmobiel winkel is verhuisd naar : Torenakkerweg 8a te Aarle Rixtel

MELL , het adres voor
* Scootmobiel
* Rolstoel
* Rollator
* het HUREN van een scootmobiel of rolstoel

Ook voor onderhoud en reparatie kunt U bij ons terecht.
Laat voor het mooie weer begint , Uw scootmobiel door ons nakijken.
MELL Telefoonnummer 0492-599930 mobiel 0613188117
www.mell.nl
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BEDEVAART
naar HANDEL
DINSDAG 7 MEI 2013.

Wij gaan ook dit jaar weer naar Handel
en wel op DINSDAG 7 MEI 2013
Wilt u meegaan, dan kunt u gezellig bij
ons aansluiten, want  we vertrekken per
fiets om 13.15 vanaf de Kapel aan de
Bosscheweg. U kunt uiteraard ook op
eigen gelegenheid gaan, bijv. met de
auto. De H.Mis in Handel begint om
14.30 uur in de O.L.Vrouw ten
Hemelopnemingskerk. Na afloop is er
koffie in café/zaal “Het Vossenhol”.

Een Blind Date in
Bibliotheek De Lage Beemden

Durft u een blinddate aan met de
bibliotheek? Na het grote succes van de
vorige blind date actie, is de actie terug.
Laat u verrassen en leen van 22 april
2013 t/m 18 mei 2013 een blind date tas
in zes vestigingen van Bibliotheek De
Lage Beemden. De tas bevat deze keer
drie boeken van drie verschillende genres
en één tijdschrift: de mysterietas.
Voor meer informatie kijk op
www.bibliotheeklagebeemden.nl. Laat u
verrassen en leen een Blind date tas!

Paulus Schäfer Trio en Tim
Kliphuis bij Wim Beeren Jazz
Society op 8 mei
Wat bijzonder is verdient een nieuwe
uitnodiging. Dat is de gedachte achter
het hernieuwde optreden van het trio van
gipsy jazz- gitarist Paulus Schäfer op
woensdag 8 mei in café Van Bracht aan
de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Afkomstig uit de Nederlandse Sinti-
gemeenschap begon Paulus Schäfer al
op zeer jonge leeftijd met gitaarspelen.
Het mag geen verrassing zijn dat Django
Reinhardt zijn grote idool en inspirator is,
evenals zijn neef Stochelo Rosenberg van
het fameuze Rosenberg Trio.
Paulus brengt als gastsolist violist Tim
Kliphuis mee. Tim geldt als een van de
grootste talenten op de gipsy jazz-viool.
Als geen ander laat hij de tijden van zijn
grote voorbeeld Stephane Grapelli
herleven.
Samen met Romino Grünholz op
slaggitaar en Nick McGuire op
contrabas belooft dit op voorhand weer
een legendarische avond te worden.
En in de wetenschap dat de publieke
belangstelling daags voor Hemelvaart
altijd overweldigend is bij Wim Beeren

Jazz Society, is het advies wederom:
kom op tijd om u te verzekeren van een
prima plaats!
Aanvang 20.30 uur, gratis entree.
Wim Beeren Jazz Society: Toptalent
op een bruisend en inspirerend
jazzpodium, waarbij je in een
ongedwongen en gezellige sfeer oude
bekenden en nieuwe vrienden ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.paulusschafer.com
www.timkliphuis.com

BBBBBericht van:

medezeggenschapsraad, was hij vanaf
2006 voorzitter van de Ondernemingsraad
en lid van het Bijzonder Georganiseerd
Overleg. Daarnaast was hij lid van de
vakcentrale CNV en fungeerde hij als
vakbondsconsulent.                JWP

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
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Grand Café Stout geopend.
Na een grondige verbouwing van café-
zaal het Heuveltje is vanaf zaterdag 27
april 2013 Grand Café Stout officieel
geopend. Reportad is op bezoek bij Stout
waar de laatste afwerkingen plaats-
vonden. Hij is in gesprek met twee van de
vier vennoten, te weten Tim van Zundert
en Jantine de Jongh. Jantine gaat samen
met haar vriend Roland Lorenzini Grand
Café Stout exploiteren. Ja, zegt Tim, Jelle
de Jongh zorgt voor de Couwenbergh,
ikzelf doe de vrienden en Jantine Stout.
Roland is kok en zorgt voor de gerech-
ten. Daarnaast hebben we ook Content
Catering in de VOF zitten. Jelle is in
2009 in de Couwenberg begonnen, in mei
2010 zijn de vrienden van start gegaan. In
2013 komt daar Stout bij. In Grand Café
Stout is het mogelijk om daar koffie met
gebak te eten. Wil je er lunchen of a la
carte eten, dat is allemaal mogelijk. We
hebben een redelijke kaart, niet te groot,
maar wel met zeven voorgerechten,
zeven hoofdgerechten, een verrassings-
menu. De ruimte is gezellig en smaakvol
ingericht. Je kunt er gezellig zitten eten.
Plaats is er voor een kleine veertig per-
sonen.  Roken kan tegenwoordig alleen
buiten, daarvoor is er een overdekt terras
waar een viertal tafeltjes staan. Er staat
een glaswand tussen, zodat je er uit de

wind kunt zitten. Ja, zegt
Tim, als horecazaken geven
we Aarle-Rixtel toch een
mooi aanbod. In de
Couwenbergh geven we
naast het conferentie-
centrum toch een mooie
gelegenheid om er te
feesten. Denk maar aan een
huwelijksfeest, een
jubileum, maar ook een
brunch met de feestdagen.
De vrienden hebben een
mooi bruin café waar je na
gegeten te hebben bij Stout,
nog een afzakkertje kunt

nemen. Buiten hebben zij aan de
Kannelustweg diverse parkeerplaatsen.
Langs de Dorpsstraat ligt een overdekt
terras. Aan de zijkant ligt een groot terras
met grote parasols en bloembakken.
Omlijnt met een beukenhaag. Tim vertelt
dat zij alles bij de plaatselijke
middenstand inkopen, het vlees bij slager
Hegeman, gebak van Van Brug, de
groenten bij Frans. Ook de verbouwing is
hoofdzakelijk door de plaatselijke
ondernemers verwezenlijkt. Ja, zegt Tim
en Jantine, we zijn een zaak voor Aarle-
Rixtel, waar we service en kwaliteit willen
leveren. Waar het gezellig toeven is en
waar je graag terug komt. Om hoe laat
zijn jullie open, vraagt Reportad aan
Jantine. Om tien uur staat bij ons de
koffie klaar voor de fietsers. We gaan ook
als vertrekpunt fungeren voor fietsroutes
en ook als stopplaats in fietsroutes. We
hebben oplaadplaatsen voor de
elektrische fietsen  Je kunt hier koffie met
gebak, een kleine lunch of gewoon lekker
zitten eten. Jullie iedere dag geopend van
10.00 tot 23.00 uur. In het weekend is dat
tot 24.00 uur. Jullie hebben best veel
moeten investeren. Ja, zegt Tim en
Jantine. We hebben dankzij “De
Dakpannen” de financiering (Crowd-
funding) rond gekregen. Reportad heeft
bewondering voor de jonge ondernemers
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van Aarle-Rixtel. Hoe twintigers het maar
aan durven om de horeca in Aarle-Rixtel
nieuw leven in te blazen. Ze bieden met
drie verschillende zaken een ruim
aanbod. Bij de vrienden een bruin café,
de Couwenbergh waar feesten en jubilea
plaats vinden en Grand Café Stout, waar
je kunt lunchen, koffie drinken, lekker
zitten eten, ook een borrel op zijn tijd is
hier mogelijk. En dan te bedenken dat
deze jongelui ook best een baan in het
bedrijfsleven hadden kunnen aanvaarden.
Zij zijn namelijk af gestudeerd aan de
Tilburgse universiteit in strategisch mana-
gement, P & O, marketing management.
Roland is chef kok. Wilt u weten hoe het
eruit ziet, hoe Roland zijn best doet, u
bent er van harte welkom in Grand Café
Stout. Jantine, Tim, Jelle en Roland,
Reportad wenst jullie alle goeds voor de
toekomst. Het gaat jullie goed. Reportad.

Jaarlijkse collecte
Gemeenschapsblad

De jaarlijkse collecte ten behoeve van het
Gemeenschapsblad vindt plaats in week
18 van 29 april tot 5 mei 2013. In de
bijgesloten enveloppe op 29 april
2013 kunt u uw bijdrage doen. De kosten
vanhet Gemeenschapsblad nemen jaar-
lijks toe. Bijgaand treft u het financieel
overzicht aan. Wij zijn trots op onze
donateurs en adverteerders. We hebben
dit jaar met een positief (851,08) saldo
afgesloten. Wij zijn zo vrij om een nood-
zakelijke bijdrage van € 5,= per gezin te
vragen. Wilt u het Gemeenschapsblad
blijven ontvangen, steun ons dan!
Verschillende verenigingen hebben al hun
jaarlijkse bijdrage aan ons overgemaakt.
Heel hartelijk dank daarvoor. Degenen die
het nog niet gedaan hebben en zij die in
de collecteweek met vakantie zijn, kun-

nen hun bijdrage storten op bankrekening
10.14.95.048 van het Gemeenschapsblad
of de enveloppe bij een van de redactie-
leden in de brievenbus te doen. Wij
stellen het op prijs wanneer u uw naam
erop vermeld. Uw bijdrage is
een steun in de rug van de redactie en
haar medewerk(st)ers om er weer een
jaar tegen aan te gaan. Uw financiële
steun is onontbeerlijk. Wij zijn blij met uw
geldelijke ondersteuning. Hier volgen nog
een paar cijfers uit onze statistiek: Jaar,
Aantal pagina’s: 2005 -728 / 2006 - 812 /
2007 -800 / 2008 -832 / 2009 -864 / 2010
-856 / 2011 -864 / 2012 – 876. U ziet dat
het aantal pagina’s is sinds 2006 erg is
toegenomen. Dit komt doordat de
verenigingen steeds meer gebruik maken
van het Gemeenschapsblad. Ook de
adverteerders maken vaker gebruik van
onze advertentie service. De redactie
bedankt allen voor het in ons gestelde
vertrouwen. Namens de redactie, Ad
Loos, penningmeester.

Ontvangsten 2012:
Advertenties: 24931.86
BTW: 4838.87
Collecte + Giften: 7108,46
Rente: 158.36
Totaal ontvangsten:37037.45

Uitgaven 2012:
Drukwerk: 7996.65
Papier:  15430.92
Koffie: 740.53
BTW voordruk: 1830.90
Portokosten: 631.50
Secretariaat / apparatuur: 1723.45
Bankkosten: 62.21
Diversen: 1991.23
Bezorgers: 2459.98
Afdracht Fiscus: 3319.00
Totaal uitgaven 2012: 36186.37
Batig saldo van 851.08
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Veel activiteiten
rond
Koninginnedag

Ook dit jaar zijn er in Aarle-Rixtel rond
Koninginnedag weer diverse activiteiten.

De festiviteiten beginnen op maandag-
avond 29 april in de Aarlese horeca.
Bij ‘Deja Vu’, dat vanaf 20.00 uur open
is, treedt de coverband Trackdrop op.
Dorpscafé ‘De Vrienden’ organiseert
vanaf 22.00 uur tot diep in de nacht de
Prins-Pils-night met dj Nicky Netten. Bij
beiden is de entree gratis!

Dinsdag 30 april start op het kerkplein
met een vrijmarkt voor en door basis-
schoolkinderen van 10.00 – 12.00 uur.
Iedereen kan hier speelgoed, boeken,
cd’s en allerlei spulletjes verkopen of
andere leuke dingen verzinnen. Er
kunnen ook diverse spelletjes gedaan
worden en grappige foto’s gemaakt. De
troonsafstand van koningin Beatrix
(10.00-10.30 uur) is op groot scherm te
zien bij café De Vrienden.
Aansluitend is er om 12.30 uur een
versierde fietsenoptocht, onder begelei-
ding harmonie ‘De Goede Hoop’.

’s Middags vanaf 13.30 uur zijn er op
sportpark De Hut allerlei activiteiten voor
kinderen, zoals een spelenkermis, lucht-
kussens, huifkarrentocht, schminken en
penaltyschieten. Verder kan ieder kind
meedoen aan de ballonnenwedstrijd. Voor
de winnaars waarvan de ballon de groot-
ste afstand heeft overbrugd, zijn leuke
prijzen beschikbaar. Ook zijn er voetbal-
wedstrijden voor 6 t/m 14-jarigen op klein
veld, uiteraard ingedeeld per leeftijds-
categorie.
Voor jong en oud is er ook gelegenheid
om jeu-de-boules-wedstrijden te spelen.
Jeu de boules club Du Tie Ut zorgt voor

speluitleg en begeleiding.
De beëdiging en inhuldiging van
Koning Willem-Alexander (14.00 –
15.30 uur) is op groot scherm te
volgen bij ASV. Zo kan iedereen dus
aanwezig zijn bij de diverse activiteiten,
zonder dat men iets hoeft te missen van
de officiële gebeurtenissen in Amster-
dam.

Bij OJA kan men ‘s middags terecht voor
veel muziek, een hapje en een drankje.
Vanaf 14.00 uur treden diverse bands live
op, waaronder de Aarlese formatie Juicy
Flavour. Voor de kleintjes zijn er een
springkussen en snoepzakken.
Oranjecomité Aarle-Rixtel

Quiz night Aarle

Voor het eerst is dit jaar gekozen om de
quizavond niet alleen voor de dorps-
feesten groepen te organiseren, maar
voor iedereen die zin heeft om een
avondje lekker fanatiek en gezellig te
quizzen.  Houd je er dus wel van om je
kennis te meten met andere groepen op
gebied van sport, muziek, actualiteiten
en Laarbeek aarzel dan niet om je in te
schrijven. Met een groepje vrienden,
collega’s, familie of de sportclub kun je je
opgeven wanneer je met minimaal 8
personen bent.
Wat :Quiz night Aarle
Voor wie : Iedereen
Waar :Dorpsfeesten tent langs de
Dreef
Wanneer: Vrijdag 10 mei 21:30u
Inschrijven:  Uiterlijk woensdag 1 mei

info@dorpsfeesten.info
Kosten :Gratis
Vragen : 0622603125

 of info@dorpsfeesten.info

Hopelijk tot ziens op deze gezellige
avond! Stichting dorpsfeesten Aarle-Rixtel
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Herstart de Laarbikker!!

Op woensdag 8 mei a.s. zal er een
herstart plaats vinden van Buurt- en
wijkrestaurant De Laarbikker.
Zo’n kleine twee jaar geleden is Vier-
binden in het Commanderijcollege gestart
met wijkrestaurant De Laarbikker. Voor
veel mensen uit Laarbeek en voor
organisaties bood het restaurant de
mogelijkheid om samen te koken, samen
te dineren maar vooral om elkaar te
ontmoeten. Door allerlei omstandigheden
bleek het niet mogelijk om de organisatie
vanuit het Commanderij college te
handhaven. Daarom is besloten om uit te
wijken naar een nieuwe locatie nl. de
Ontmoetingsruimte van de Waterpoort.
In het verleden werd de mogelijkheid
geboden om tegen gereduceerde prijs
zelf mee te komen koken. Omdat nu in
een aanzienlijk kleiner oppervlak de
maaltijden bereid moeten worden is dit
niet meer mogelijk. Twee zelfsturende
teams van enthousiaste vrijwilligers
dragen nu zorg voor de maaltijden.
Het accent ligt op het bieden van de
mogelijkheid om ook inwoners van Laar-
beek met een kleine beurs de mogelijk-
heid te geven elkaar te ontmoeten en te
genieten van een “vers” bereide maaltijd.
Er kunnen op woensdag en donderdag
( met uitzondering van feestdagen) maxi-
maal 25 personen deelnemen , die voor
een bedrag van € 7,05 een volledige
maaltijd kunnen gebruiken.  Het eten
wordt geserveerd vanaf 18.00 uur , u bent
welkom vanaf 17.45 uur.
In een maandelijkse brochure die verkrijg-
baar is in de Laarbikker en bij Vierbinden
staan de menu’s, deze zijn ook te zien
op de website www.vierbinden.nl..
Indien iemand wil komen eten moet dit

5 soorten vrijwilligershulp van
ViERBINDEN

op maandag-, woensdag- en vrijdag-
morgen tussen 9.00 en 10.30 uur te
bereiken via één rechtstreeks nummer.
Telefoon 0492-464289.

De contactpersonen zitten voor u
klaar.
Tijdens deze spreekuurtijden kunt u bij
ViERBINDEN terecht voor aanvragen voor
de
· Vrijwillige Hulpdienst, onder andere
vervoer en ondersteuning
· Klussendienst, voor kleine klusjes in en
rondom het huis en hulp bij uw pc
· Mantelzorgondersteuning, een luiste-
rend oor en even respijt
· Slimme zorg, vrijwilligers komen bij u
aan huis om de laatste snufjes op het
gebied van veilig en gemakkelijk wonen
aan u te laten zien
· Hulp bij afasie, een gespecialiseerde
vrijwilligster zoekt samen met u naar
mogelijkheden om nog te kunnen
communiceren met iemand met afasie
d.m.v. een op maat te maken boekje.
Als u behoefte heeft aan een of meer van
bovengenoemde hulpsoorten aarzel dan
niet en bel tijdens bovengenoemde
spreekuurtijden, telefoon 0492-464289, of
kom tijdens deze spreekuren langs
Otterweg 27 (Ontmoetingscentrum) te
Beek en Donk.
Voor alle kernen is een team van
vrijwilligers beschikbaar.

aangemeld worden maandag vóór
12.00 uur bij de administratie van
Vierbinden (0492-328800) of een mail
stichting@vierbinden.nl
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Stichting Tuchtrecht
Vrijwilligerswerk

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk
neemt vrijwilligersorganisaties een
moeilijke taak uit handen. Deze stichting
maakt het mogelijk om een door hen
ingestelde tuchtcommissie en commis-
sie van beroep te laten rechtspreken bij
vermeend seksueel grensoverschrijdend
gedrag door vrijwilligers bij minderjarigen.
De Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk
geeft vrijwilligersorganisaties die geen
eigen tuchtrecht kunnen of willen voeren
de mogelijkheid om gebruik te maken
van gezamenlijk tuchtrecht.
Als vrijwilligersorganisatie kunt u zich
hierbij aansluiten.
Aansluiten bij de stichting is van het
grootste belang om mensen die over de
schreef gaan te weren uit het vrijwil-
ligerswerk. Maak binnen uw organisatie
seksueel  grensoverschrijdend gedrag
bespreekbaar en neem preventieve
maatregelen. Voor meer informatie, kijk
op www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl, of
neem contact op via
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl.

Vrijwilligers gezocht

ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor “Buitengewoon Smakelijk” op zoek
naar vrijwilligers die een extra handje
willen helpen en cliënten met een licht
verstandelijke beperking willen begelei-
den en ondersteunen.
“Buitengewoon Smakelijk”  is een klein-
schalige dagbesteding die lunches
verzorgd. De  vrijwilligers helpen o.a. bij
de inkopen, het werken in de moestuin,
het maken van tafelversieringen en het
bijwonen van ontspannen activiteiten

rondom de feestdagen.
Voor meer informatie over vrijwilligers-
vacatures, graag contact opnemen met:
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon:0492-328807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op
onze website: www.vierbinden.nl  of te
vinden in de vacaturemappen van de
dorpsservicepunten.

Grote boekenmarkt in het
Kouwenbergs kerkje

In het Kouwenbergs kerkje wordt op
zondag 5 mei en op Hemelvaartsdag 9
mei een grote tweedehandsboeken-markt
gehouden. De opbrengst hiervan komt
ten goede aan het restauratiefonds van
het kerkje. Zo moet de voorgevel onder-
handen genomen worden,maar ook het
plafond, het stucwerk in de consistorie,
de preekstoel en de kerkbanken. De
collectie aangeboden boeken is zeer
gevarieerd: Romans, thrillers,klassieke
literatuur,oorlogsromans, streekromans,
thematische boeken, naslagwerken,
kinderboeken enz.
De boeken worden tegen een zacht
prijsje  verkocht. De deuren van het
kerkje gaan op beide dagen om 11.00 uur
open. Entree is gratis.



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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Bouwvak vakantie
11 July t/m 25 july GESLOTEN

Leverancier alle
ziektekosten
verzekeraars

www. BBig-Design.com
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Jammer, voor niks geoefend. Ik kende het
refrein al bijna helemaal uit mijn hoofd.
Het Koningslied is afgekeurd, zelfs door
onze eigen taalvirtuoos Wim Daniels. Hij
heeft wel gelijk want het rammelt en de
tekst zou veel meer inhoud kunnen
hebben. Ik mis ook de connectie met het
verleden, een stukje historie, bijvoorbeeld
een verwijzing naar een van zijn roem-
ruchte voorvaderen Willem I, II en III uit
het huis van Oranje .Geen Willem IV en
Berta 38 heb ik zondag bij de Brabantse
Kluis ook niet gezien. Het lied zou ons
volk moeten verbinden maar het tegen-
deel lijkt, met de nadruk op lijkt, want de
grootste schreeuwers en vuilspuiters op
het internet hebben alle aandacht. Na het
getrubbel met het Brabants volkslied kan
dit er ook nog wel bij. Laten we maar niet
hebben over het derde lied, dat van het
Songfestival volgende maand. Nog meer
verdeeldheid als we weer niet scoren.
Maar we zingen het  Koningslied toch
heb ik inmiddels begrepen uit de bericht-
geving van het Nationaal Comité Inhuldi-
ging. Vooruit dan maar, nog even oefenen
voor 30 april, half acht ’s avonds. En
morgen (als U dit leest) hebben we na 33
jaar een koning en zo ongeveer in het
jaar 2043 weer een koningin.
En Koninginnedag natuurlijk. Bij mooi
Laarbeek heb ik zeker een ander beeld
voor ogen dan een krant, maar hij viel wel
in de bus vorige week. De Mooi Laarbeek
krant. Even dacht ik aan een serieuze
bedreiging voor ons eigen blad, maar dat
kan onmogelijk want het Gemeenschaps-
blad is springlevend en de fundamenten
zijn in het verleden goed gelegd. Als ze
heel veel geld bieden wil ik er wel over
nadenken om voor deze krant een stukje
pagina te vullen. Ik zei met nadruk, er
over nadenken, doen, is weer iets
anders. Zonder gekheid, het mag van mij,
de volgende keer wel iets minder over

Beek en Donk want Laarbeek is groter
dan het Heuveplein, (sorry typefout
pagina 15), Heuvelplein. Ik heb de lente
vorige week uitgebreid begroet met een
vroege vogelwandeling in de Biezen, wel
met winterjas en sjaal om. De vogels
hadden duidelijk ook moeite met kou en
wind want ze waren minder uitbundig met
hun fluiten en baltsen. Alleen de zwart-
kop vertoonde meerdere keren zijn sier-
lijke duikvlucht met zang. De roodborst-
tapuit zie je niet elke dag, maar wel in de
Biezen als je daar de tijd voor neemt.En
de roep van de koekoek was eigenlijk het
definitieve sein voor de naderende lente.
En Johan zou zeggen: Roept de koekoek
half april, dan is beslist de lente op til.
De metamorfose van het landschap
tussen Aarle-Rixtel en Gemert nadert in
dit gebied zijn voltooiing. Dit jaar begint
men met de aansluiting van het gebied
achter Grotels Hof  en is er weer een
aansluiting in deze ecologische hoofd-
structuur. Opvallend is de snelle loop met
vistrappen en rietkragen, ook achter de
ecologische camping  de Biezen laat met
deze beek meanderen, dat gaat nog een
mooi stukje natuur worden. Het klein-
schalige weidelandschap langs de
verlegde Snelle Loop is een verademing.
De wallen met talrijke elzen zijn een
koninkrijk voor de kleine zaadeters en
dat belooft veel voor de komende winters.
Je moet het wel even willen zien.
Verheugend is het bericht dat op Strijp
toch nog patrijzen zijn gesignaleerd. Ik
denk dat die de berichtgeving rond de
nieuwe graanveldjes op Strijp hebben
gevolgd en daar een geschikt plekje
willen zoeken. Eindelijk initiatieven die
hopelijk hout gaan snijden.  Nou nog wat
zwaluwen in het hotel en een ooievaars-
paartje op het nest. Hoe gelukkig kan
een mens worden van de natuur om zich
heen. De bedreigingen zijn echter levens-
groot, de patrijs staat op de rode lijst, in
50 jaar is in het agrarische gebied de
vogelstand dramatisch teruggelopen.

De Meikever
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Monocultuur van raaigras en mais, geen
biotoop voor de gemiddelde zangvogel.
Aan de voorkant van mijn huis heeft de
vink een nest gemaakt en aan de
achterkant de pimpelmees en de merel.
Als dank voor een wintertje voedsel  en
een drinkbak. Hoe dankbaar.
De meikever.

Lezing heemkundekring op 13
mei
In zaal van Bracht wordt op maandag 13
mei een lezing/presentatie gehouden met
als thema “kerken in de Peel”.De lezing/
presentatie wordt verzorgd door Jan
Timmers van de Sas ( Regionaal archeo-
logisch samenwerkingsverband) .
Veel kerken van middeleeuwse oorsprong
zijn inmiddels verdwenen. Enkele kerken
en kerktorens in Zuidoost Brabant
hebben de roerige eeuwen doorstaan en
staan nog altijd als een baken in het
landschap. Deze relicten zijn uniek voor
Noord-Brabant. ze vertellen ons veel
historisch waardevolle verhalen. Die ver-
halen worden zichtbaar op de Middel-
eeuwse Kerktoren Route. Op deze avond
laat Jan onder meer zien hoe de torens
alleen kwamen te staan, geisoleerd in
het landschapen hoe ze zijn overgeleverd
aan onze tijd. Ook gaat Jan in op de
verdwenen kerken zoals in Aarle-Rixtel.
De lezing begint om 20.00 uur en is voor
iedereen toegankelijk.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag organiseert de
heemkundekring weer het traditionele
dauwtrappen. Als vroege vogels gaan we
wandelen in de natuur,langs akkers en
velden.Het is een eeuwenoude traditie..
Vroeger stonden de mensen al om drie
uur ‘s nachts op om zingend en bloots-

voets op het gras te dansen, vandaar de
term dauwtrappen.
De dauw op het gras zou een zuiverende
werking hebben en zou terug te voeren
zijn op een heidens gebruik om het
meifeest of de heropleving van de natuur
te vieren. Heden ten dage wordt nog veel
plaatsen het dauwtrappen gehouden, zij
het wat minder vroeg als vroeger. In Aarle-
Rixtel vertrekken we ’s morgens om 7.00
uur vanaf de Kouwenberg, waarna we een
prachtige wandeling maken door het
Aarlese buitengebied, om te eindigen bij
het gildeterrein van de Blauwe schut aan
de Torenakkers.

Adem coaching en training:

In de maand Mei organiseren we weer
een aantal bijeenkomsten in het kader
van ons ADEMKRACHT WERK.  Begin
Mei starten met de 8 weekse ADEM-
TRAINING voor kleine groepen Op
zaterdag 4 Mei :  Gratis Adem info och-
tend om 10.30 uur aan de Havenweg 2
Vrijdag 17 mei : Stiltedag inclusief lunch
van 10.00 uur tot 16.00 uur

Door je ADEM PATROON blijvend te
veranderen kom je krachtiger in het leven
te staan.  Je krijgt meer energie, meer
ruimte voor creativiteit, meer zelfvertrou-
wen en meer bewustzijn van het
moment.  De HEALING BREATH adem
methode werkt  zuiverend op lichamelijk,
emotioneel-mentaal en spiritueel niveau...
Doe mee en meld je aan:
info@studiopurana.nl   06 115 363 79
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Wat een ophef over een lied,
ik ken het niet,
maar kreeg toch veel opmerkingen.
De strekking was meestal;
hedde allieje Wim gezien
bai Paul en Witteman
hai krakte ‘t liedje hillemoal af,
ja hai kan ur wa van.
Ik had helemaal niet gekeken,
omdat ik ergens anders was,
maar wat er ook gebeurt,
de kroning gaat gewoon door,
de een is er wel,
een ander is er niet mee in zijn sas.
Niet in mijn sas,
ben ik, met ene Mutsaers uit Den Bosch,
volgens mij,
zit er bij dien hulpbisschop,
een steekje los.
Bijna in heel het Bisdom,
gaan mensen tegen hem in het verweer,
zonder goed overleg,
gaat hij als een alleenheerser tekeer
en dat vind ik dom!!
RD

Vrijwilligers gezocht

ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor “Tot Uw Dienst” op zoek naar
vrijwilligers die administratieve ondersteu-
ning willen bieden. De taken bestaan uit:
telefoon aannemen, zorgvragers en
zorgaanbieders te woord staan, door-
verwijzen en het verrichten van lichte
kantoorwerkzaamheden.
Voor meer informatie over vrijwilligers-
vacatures, graag contact opnemen met:
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon:0492-328807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op
onze website: www.vierbinden.nl  of te
vinden in de vacaturemappen van de
dorpsservicepunten.

Reserveren binnen Bibliotheek
De Lage Beemden gratis

Vanaf april kunnen leden van Bibliotheek
De Lage Beemden gratis materialen
reserveren die beschikbaar zijn binnen de
dertien vestigingen van de bibliotheek.
Het reserveringsgeld is komen te ver-
vallen. Voor reserveringen bij andere
bibliotheken wordt nog wel reserverings-
geld gevraagd.

Materialen zijn zowel in de bibliotheek
als thuis via de website van de biblio-
theek te reserveren. De lener krijgt
bericht als het materiaal opgehaald kan
worden in de gewenste vestiging.

Voor meer informatie kijk op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

www.gemeenschapsblad.nl

Sluiting wegens feestdag

In verband met de nationale feestdag op
30 april is het kantoor van ViERBINDEN
gesloten op maandag 29 en dinsdag 30
april en woensdag 1 mei.
Het spreekuur voor de Vrijwillige Hulp-
dienst komt op maandag 29 april te
vervallen. Woensdag 1 mei kunt u weer
terecht op het spreekuur van de vrijwillige
hulpdienst.
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Uitslag van de 1e wedstrijd van
het 50e van Ganzenwinkel-
toernooi bij Handboogschutterij
de Eendracht Aarle Rixtel.
Afgelopen zaterdag 13 april is weer een
aanvang gemaakt met het van Ganzen-
winkeltoernooi bij Handboogschutterij de
Eendracht in Aarle Rixtel. Het is dit jaar
al weer de 50ste keer dat het toernooi

georganiseerd wordt. Als 1e deelnemer
aan het toernooi van dit jaar was HBV
Neerlandia uit Bakel op zaterdagavond
met 9 schutters aanwezig.

Het toernooi houdt in dat na eerst 5
proefpijlen ook nog 25 tellende pijlen
worden verschoten. Vooraf dient elke
vereniging aan te geven hoeveel punten
zij denken te gaan schieten. Dit is ook
mede afhankelijk van het aantal schut-
ters per vereniging. Na afloop wordt
bekeken hoe dicht men bij het opgegeven
aantal punten uitkomt. Winnaar aan het
einde van het toernooi is de vereniging
welke het beste hun voorspelling waar
heeft gemaakt.
Neerlandia gaf vooraf aan 1972 punten te
gaan schieten. Het werden er 2005 dus +
33. Hoogste schutter bij Neerlandia werd
Chris Joosten met 233 punten.
Jeugdschutter Dirk Welten verbeterde
zijn PR met liefst 8 punten naar een
totaal van 222 punten.
Hoogste schutter van de Eendracht werd
Toon van Hoof met 230 punten.
Bij de prijsuitreiking ontving elke deel-
nemer van de bezoekende vereniging, uit
handen van de beschermheer Geert van
Ganzenwinkel, een herinneringsspeld als
aandenken aan het 50 jarig jubileum van
dit toernooi. Gedurende dit jubileumjaar
zullen alle deelnemers van dit toernooi
zo’n speld ontvangen.
Uitslag schutters de Eendracht:
Toon v Hoof 230
Walter Jansen 218
Geert v. Ganzenwinkel 201
Frank Scheepers 181

Op zondag 12 mei staat een van onze
oudste en mooiste tochten op het
programma. Natuurlijk hebben we het
dan over DORP AAN DE RIVIER. Bij het
krieken van de dag gaan twaalf ADW-ers
op pad om alle routes uit te pijlen, want
er is volop keuze in afstanden. Voor de
recreatieve fietser zijn de afstanden 40
en 60 km., inschrijven en vertrekken kan
men tussen 07.30 en 11.00 uur. De meer
geoefende fietsers hebben keuze uit
100, 125 of 150 km., de start voor hen
ligt tussen 07.30 en 09.30 uur en het
pauzepunt ligt in Ravenstein. Indien men
onder ADW begeleiding wil fietsen dan
kan dat om 07.30 en om 07.40 uur voor
de langste afstand en om 08.00 uur voor
de 100 km., die gereden wordt door de
25km. groep. Alle routes zijn ook op
GPS beschikbaar.
Inschrijven en vertrekken kan men vanaf
de Vrienden tegenover de kerk in Aarle-
Rixtel, bij het inschrijven krijgt men ook
een versnapering.  NTFU-leden kunnen
gebruik maken van het Scan en Go
systeem. Meer informatie kunt u vinden
op aandewielen.nl , maar men kan ook
bellen naar Theo Sterken tel. 0492-
381680.
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 8. Martien v/d Graef 156
 9. Gerrie van Hoof (hs) 147
10. Jo Maas 132
11. Frans Soontjens 115
Voor donderdagavond 25 april a.s. staat
een uitwedstrijd gepland bij HBV de
Vriendschap in Mierlo.
Zaterdagavond  4 mei vindt vanaf 18.00
uur, op de doel aan de Bosscheweg, het
jaarlijks Koningschieten plaats voor
zowel de jeugd als de senioren. Dit jaar
wordt het een spannende aangelegenheid
omdat bij de jeugd Joost Jansen voor de
3e maal op rij Jeugdkoning kan worden na
winst in 2011 en 2012
Bij de senioren kan Toon van Hoof na ook
2 maal op rij de Koningstitel te hebben
gehaald nu op voor Keizer. Hiervoor zal
hij na 32 verschoten pijlen, het hoogste
aantal punten moeten hebben behaald.
De laatste weken heeft hij al bewezen in
goeden doen te zijn door o.a. zijn PR al
aan te scherpen. Het is aan de andere
schutters om zoveel als mogelijk
tegenstand te bieden en er een
spannende wedstrijd van te maken..

Uitslag 2e wedstrijd 50ste van
Ganzenwinkeltoernooi.
Op donderdagavond 18 april j.l werd de 2e

wedstrijd verschoten van het 50ste van
Ganzenwinkeltoernooi. Met 9 schutters
was HBV Vredelust aanwezig op de doel
in Aarle Rixtel. Vooraf gaven zij aan 1715
punten te gaan schieten. Het werden er
1690 dus een resultaat van - 25 punten.
Hoogste schutter van HBV Vredelust
waren in dit geval 2 personen. Zowel
Frans v/d Kruis als Willie v/d Heuvel
schoot 217 punten.
Voor de schutters van handboogschutterij
de Eendracht was het een goede avond.
3 Schutters wisten hun persoonlijk
record (PR) te verbeteren.
Toon van Hoof schoot 237 punten, oude
PR was 235, en werd hiermee ook de
hoogste schutter van de avond.
Paul van Bakel ging voor de 1e keer door
de 200 punten en kwam uit op 202. Een
verbetering met 10 punten, vorig PR was
192 punten.
Houtschutter Gerrie van Hoof wist zijn PR
van 134 naar 147 punten te brengen.
Uitslag HBS de Eendracht:
 1. Toon v. Hoof 237
 2. Frank Schepers 211
 3. Walter Jansen 211
 4. Paul v. Bakel 202
 5. Erwin Wijnhoven 199
 6. Arno Donkers 198
 7. Geert v. Ganzenwinkel 194

Arno Donkers 172
Martien v/d Graef 168
Frans Soontjes 143
Houtschutters:
Harrie Moors 137
Gerrie v. Hoof 133
De 2e wedstrijd van het van Ganzen-
winkeltoernooi is op donderdag 18 april
a.s. om 20.00 uur. Dan komt HBV
Vredelust uit Deurne op bezoek.
Op donderdag 25 april is een uitwedstrijd
gepland bij HBV de Vriendschap in
Mierlo.

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.

Te koop:
Honden en kattenvoer. div soorten en
zeer goed. Vesters Agrarische
Groothandel BV Torenakkerweg 1, Aarle-
Rixtel Tel: mob: 0625035056

Jong – LEREN.
Coaching voor jongeren en
huiswerkbegeleiding. 30 % Korting in
april en mei. Louise de Jong, Lieshout-
seweg 83, Aarle-Rixtel. 0492-382668.
www.jong-leren.com
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6 april Nieuwe neveltank voor
brandweer Aarle-Rixtel. Burgemeester
en Wethouders van Aarle-Rixtel vragen
de raad een krediet van f 55000 voor de
aanschaf van een hoge druk neveltank
voor de brandweer. De oude verkeert,
aldus B. en W., in een zodanige onbe-
trouwbare toestand dat gebruik ervan niet
langer verantwoord is.

8 april Handboogschutterij
“De Eendracht”. Zondagmiddag vond de
feestelijke opening van het schietseizoen
in Aarle-Rixtel plaats. Op de mooi
versierde doel kon de voorzitter van de
handboogvereniging “De Eendracht” , de
heer Fr. V.d. Meyden , o.a. verwelkomen
de beschermheer, dr. G. M. J. Rayma-
kers en bijna alle leden. Hij sprak de
hoop uit dat de kameraadschap en
sportiviteit zouden blijven bestaan. Hierna
loste dr. Raymakers het eerste schot.
Voor de onderlinge wedstrijd, welke
hierop volgde, was door alle leden een
prijsje meegebracht. Dr. Raymakers bood
voor deze wedstrijd nog een extra prijs
aan, n.l. een fraai schilderij. Ook de heer
H. Verhoeven had voor deze wedstrijd
een extra prijsje beschikbaar gesteld.
Verder was er voor de hoogste schutter
nog een nieuwe pijl te verdienen. Het
werd een spannende wedstrijd, die
begunstigd werd door prachtig weer. De
uitslag over 25 pijlen was als volgt: 1. Th.
De Jong 205 pnt.; 2. M. v.d. Graef 202
pnt.; 3. Dr. Wijnker 196 pnt.; 4. Fr. V.
Beek 191 pnt.; 5. H. Vogels 187 pnt.; 6.
M. Jansen 172 pnt; 7. J. Verhoeven 165
pnt.; 8. P. Konings 162 pnt.; 9. G. v. Melis
160 pnt.; 10. W. Lammers 158 pnt.; 11.
Fr. Vogels 157 pnt.; 12. A. Nooyen 148
pnt.; 13. Chr. Strik 133 pnt.; 14. A. v.d.
Ven 127 pnt.; 15. P. de Jong 122 pnt. De
extra prijs, die door dr. Raymakers be-
schikbaar was gesteld, werd gewonnen

door dr. Wijnker, terwijl W. Lammers, na
loting, de prijs van de heer H. Verhoeven
won.

10 april Raad van Aarle-Rixtel
De gemeenteraad van Aarle-Rixtel,
gisteren avond bijeen onder presidium
van burgemeester E.P.A.M. Janssens
heeft het, voor het voortbestaan van de
Aarle-Rixtelse brandweer, zo belangrijke
besluit genomen een neveltank en nog
enig ander materiaal aan te schaffen.
Voor het gemeentehuis, dat nog vrij
onlangs is verbouwd en waarbij afgelopen
winter nog een ernstig gebrek werd
geconstateerd aan het dak, werd een
krediet van f 15.000 beschikbaar gesteld.
Het oorspronkelijke krediet van f 850.000
voor de aanleg van een riolering schijnt
verbruikt te zijn. Er is nu een aanvullend
krediet van f 211.904 nodig. De verharding
van het kerkplein zal doorgaan, alhoewel
niet zoals oorspronkelijk bedoeld. De
ondergrond zal nl. eigendom van de R.K.
kerk blijven en dat vond de raad niet zo
erg, als de voorwaarden voor gebruik
maar duidelijk vastgelegd worden.

23 april Gymnastiek vereniging Cialfo
Zaterdag middag vond in het ontspan-
ningsgebouw een onderlinge wedstrijd
plaats tussen tien dames junioren van
Cialfo uit Aarle-Rixtel en tien dames
junioren van Vlugheid en Kracht uit Uden.
Door de heer Beekers, voorzitter van
Cialfo, werden de gasten verwelkomd. De
uitslag van deze onderlinge wedstrijd was
als volgt: Uden, totaal 362 punten; Aarle-
Rixtel, totaal 354,5 punten. De individuele
uitslagen voor Aarle-Rixtel waren: 1.
Ineke v. Vroonhoven 44,1 punten; 2. Willy
v.d. Voirle 38,9 punten. Voor Uden: 1.
Tiny Boll 39,4 punten; 2. Jan Boll 38,4
punten. Deze vier dames ontvingen elk
een medaille. De wisselbeker, die aan
deze ontmoeting was verbonden, ging
naar Uden. Op zaterdag 4 mei zal in
Uden de revanche wedstrijd plaats vinden
HELMONDSE COURANT  april 1963






