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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



Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom

of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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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



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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Dinsdag 14 mei
19.30 uur Kapel – Mariaconcert door Kamerkoor Sine Nomine

Week van zaterdag 18 mei t/m vrijdag  24 mei

Zaterdag 18 mei – Pinksternoveen.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Maria Aarts – van der Linden (verj.)
Overleden ouders Migchels - Nooijen (sterfdag)
Jo Houben (verj.)

Zondag 19 mei – 7e Zondag van Pasen – PINKSTEREN.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Rudolph Raymakers
Tot welzijn van de parochie

Maandag 20 mei – 2e Pinksterdag
10.00 uur Kerk – Samenzang
Woensdag 22 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 25 mei  t/m vrijdag 31 mei

Zaterdag 25 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang

Hans van den Heuvel (par.)
Noud en Mio Raaijmakers
Tonnie Raaymakers-Aben (verj.)

Zondag  26 mei  - 8e Zondag door het jaar - ALLERHEILIGSTE DRIEEENHEID.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Overleden ouders Manders – v. d. Bogaard
Familie  Verbakel – v. d. Zanden
Rosmarie van Esch – Keller
Adriaan Loomans (trouwdag)
Rudolph Raymakers
Eduard Bex (2e sterfdag)
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 29 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
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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
tot 18.30 uur.
elefoonnummers van de Parochie St. Lucia te Mierlo – Hout is  0492- 522930 of
mobiel 06- 50697342.
Attentie; i.v.m vakantie van één van onze medewerksters is de administratie
van de pastorie op donderdag 23 mei,  30 mei en 6 juni gesloten.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 23 mei a.s. van 20.00 tot 21.30
uur op de pastorie aan de Heindertweg.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van 16 juni a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie: tel. 381215.

PINKSTEREN
De vieringen  met Pinksteren zijn op zaterdag 18 mei om 18.30 en op zondag  19 mei
om 10.00 uur in onze kerk. Op  2e Pinksterdag 20 mei is er om 10.00 uur een
Eucharistieviering in de kerk. U bent van harte welkom.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 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 de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324
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Gedoopt. Communie gedaan.
Tijd nu voor het Vormsel?

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

Vrijdag 17 mei om 19.00 u op basisschool ‘De Heindert’

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

Kun je niet naar de informatieavond komen, maar wil je wel graag meer informatie
ontvangen over de vormselvoorbereiding laat dat dan weten. We sturen je dan
informatie toe. Ook jongeren die vorig jaar al in het voortgezet onderwijs begonnen zijn
en die graag als nog mee willen doen zijn van harte welkom.

We hopen velen van jullie te begroeten.
De vormselwerkgroep

Bouwbulletin informeert
betrokkenen over verbouwingen
de Zorgboog

Zowel in Helmond Noord als in Aarle-
Rixtel worden twee grote locaties van de
Zorgboog verbouwd. Om betrokkenen op
de hoogte te houden van de ontwikke-
lingen, zijn twee nieuwe infobulletins
uitgebracht; een voor de Pannehoeve
(Helmond) en een voor Mariëngaarde
(Aarle-Rixtel). Met de bouwbulletins
worden cliënten en hun familie, mede-
werkers en vrijwilligers, omwonenden en
relaties geïnformeerd over de stand van
zaken tijdens de verbouwingen van beide
locaties.
Komende zomer starten we met de

verbouwing van de Pannehoeve in
Helmond en Mariëngaarde in Aarle-Rixtel.
Met het doel om prachtige nieuwe
gebouwen te maken, met de nadruk op
wonen en welzijn, midden in de wijk en
het dorp en die geschikt zijn voor nieuwe
functies, nieuwe groepen en capaciteit.
De Zorgboog streeft naar een samen-
hangend aanbod van woon-, zorg- en
welzijnsdiensten met een lokale ver-
ankering in wijk en dorp. Daar waar
mensen wonen en leven, kunnen ze ook
ziek worden en kunnen ze te maken
krijgen met beperkingen. Daar waar
mensen wonen en leven, kennen ze
elkaar ook. Graag willen we onze zorg en
diensten zoveel mogelijk daar bieden
waar die wordt gevraagd en een woon-
aanbod bieden dat voldoet aan de
uiteenlopende woonwensen van de cliënt,
binnen de eigen omgeving van de cliënt.
Geïnteresseerden kunnen de nieuws-
brieven vinden op de website van de
Zorgboog www.zorgboog.nl
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Tijdens de feestdag van Gemengd koor
Euphonia in Aarle-Rixtel op 21 april zijn
er 3 jubilarissen gehuldigd.
Het zijn de heer Sil van de Waarsenburg
voor 40 jaar lid, Mevr Hermien van den
Elzen voor 12 1/2 jaar lid, en de heer Arie
Ketelaars voor 12 1/2 jaar dirigent bij ons
koor.
Omdat op deze dag er nog een vierde
jubilaris was en zei niet aanwezig kon
zijn werd Mevr.Lucie Poulisse op 1 mei
gehuldigd voor haar 12 1/2 jaar lidmaat-
schap.
Met vriendelijke groet
Theo van Beek
Voorzitter Gemengd koor Euphonia Aarle-
Rixtel

vlnr Sil v.d.Waarsenburg, Hermien v.d.
Elzen, Arie Ketelaars.

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

Lieve mensen, medeparochianen, mijn gouden professiefeest is , mede door
Uw aller betrokkenheid en steun , een geweldige mooie ervaring geworden.
Daarom zeg ik uit de grond van mijn hart, heel hartelijk dank. Samen trekken
we weer verder tot ieder tot ieders geluk en welzijn .

Zr. Vera Schoenmakers.

Op zondag 2 juni bruist Huize
Padua van activiteiten

Zomermarkt Huize Padua
Met de jaarlijkse zomer- en rommelmarkt
als trekpleister verwachten we weer
duizenden bezoekers op het terrein van
Huize Padua aan de Kluisstraat 2 in
Boekel.  In het sfeervolle park van Huize
Padua staan maar liefst 130 kramen en
70 grondplaatsen opgesteld. Mede-
werkers en cliënten verkopen er onder
andere ambachtelijk gemaakte producten
en particulieren bieden tweedehands
spullen te koop aan.
Ook aan entertainment door en voor
cliënten, buurt en ander (jonge) bezoe-
kers is gedacht.
De kermisattracties zullen de jongeren
zeker aanspreken en voor de liefhebber is
er een kleine oude ambachtenmarkt.
Percussieband Brandeleros, de Happy-
band uit Uden, de Muziekvrienden uit
Boekel, djembégroep Mátanga YáMbula
en het duo Peer & Geer zorgen voor de
muzikale noot. Natuurlijk is er van alles
te eten en te drinken en kunt u ook alles
rustig bekijken vanaf de supergezellige
terrasjes.
De markt is vanaf 10.00 uur open en in
verband met de te verwachte drukte raden
wij u aan om met de fiets te komen.
De entree bedraagt € 2,- per persoon;
voor kinderen tot 12 jaar is de toegang
gratis.
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In de Aarle-Rixtelse bibliotheek zijn de
beide vitrines de komende tijd gevuld met
Tiffany. De maker van al dat moois is Tiny
van Gend uit Beek en Donk die deze
hobby al ruim twintig jaar beoefend.
Een en ander houdt dan in, dat hij moet
beschikken over veel verschillende
kleuren glas welke met behulp van
sjablonen uitgesneden worden en
geslepen. Deze stukken en stukjes
worden dan aan de randen omwikkeld
met koperfolie en aan elkaar gesoldeerd.
De koperfolie wordt na het solderen zwart
geschilderd. Op deze manier ontstaan
dan de werkstukken.
De in de bibliotheek tentoongestelde
werkstukken omvatten maar een klein
gedeelte van hetgeen Tiny in de loop der
jaren gemaakt heeft. Ze munten echter
uit in het gekozen onderwerp en de
afwerking. Te zien zijn o.a. schemer-
lampen, dierenfiguren, waarbij een hele
mooie vlinder, schilderijen, schaaltjes en
theelichthouders. Er is zelfs een voet-
baller bij, uiteraard in de kleuren van
Sparta uit Beek en Donk. Tiny is samen
met zijn vrouw nog steeds een graag
geziene gast op tentoonstellingen en
braderieën in de omtrek.
De tentoonstelling is tot eind juni te
bezichtigen tijdens de openingstijden van
de bibliotheek.

Die zijn: dinsdag van 14.30 uur tot
20.00uur en woensdag en vrijdag van
14.30uur tot 17.30uur.

Kamerkoor Cantique is een gemengd
koor uit Aarle-Rixtel en omgeving met
een repertoire van barok tot romantiek.
Het koor bestaat sinds 1992 en staat
onder de bezielende leiding van
Jacqueline Wezenberg.
Op maandag 20 mei a.s. (tweede
Pinksterdag) zal Cantique twee keer te
horen zijn.
Vanaf 12:00 uur zingt het koor in het
kasteel in Heeze, dat die dag open is
voor bezoekers. Op die dag zullen
meerdere muziekgezelschappen op het
kasteel aldaar zich presenteren.
Later in de middag zal Cantique haar
geluid laten horen in en om het
Nazarethgebouw in Gemert, waar de
ateliers die dag vrij toegankelijk zijn.
Hierbij zullen werken ten gehore worden
gebracht van o.a. Di Lasso, Dowland,
Monteverdi, Purcell, Morley en Fauré.
Beide gelegenheden zijn gratis te
bezoeken.

Beste dames

Woensdag 15 mei meiviering.
U kunt zich hier nog voor opgeven bij een
van de bestuursleden.
Vertrek 19.00 uur kerkplein.

Woensdag 22 mei reisje.
Samen met KVO Stiphout maken we er
een hele gezellige dag van.
Vertrek 8.30 uur kerkplein.

Bestuur KVO
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De meimaand is mijn maand,
vanzelfsprekend als meikever. Nieuw
dierenleven, nieuw plantenleven in alle
uitbundigheid. Dit jaar hebben we over-
gang van koud naar warm in een zeer
korte periode kunnen meemaken, een
ware explosie in de bloemen en planten-
wereld als gevolg. In april komen de
magnolia’s tot bloei en ik geniet al
jarenlang van het prachtige exemplaar op
de hoek van de Dorpsstraat en
Heindertweg, bij de zusters in de tuin. Ik
heb hem eind april uitgeroepen tot
mooiste en waarschijnlijk ook grootste
magnolia van Aarle-Rixtel. Vandaar de
foto. De meimaand is voor Aarle-Rixtel
onlosmakelijk verbonden met de verering
van moeder Maria. Ze kunnen hun gang
weer gaan want de kapel is prachtig
gerestaureerd. Een visitekaartje voor het
dorp en voor veel mensen een plaats van
bezinning. Dat was ook de jaarlijkse
dodenherdenking op 4 mei. Het komt wel
steeds verder van de oorlog te liggen,
maar de oorlogen zijn er nog steeds in de
wereld. Ik vond de toespraak van oud-
generaal van Uhm indrukwekkend en
aangrijpend. Hij appelleerde nadrukkelijk
aan het wij-gevoel in de samenleving,
samen zorgen voor veiligheid en daar met
zijn allen aan werken. Minder ik en meer

wij. En we blijven die duistere periode uit
onze geschiedenis herdenken, verplicht
aan degenen die hun leven gaven voor
onze vrijheid. Wie zegt dat ons dorp niet
meer leeft en dat het centrum uitsterft,
had vorige week donderdag op de
jaarmarkt maar eens moeten kijken. De
straat kreeg toch een flinke voorjaars
“boost” door de opening van verschillende
zaken. Een fleurige hoek met Bloom,
daarnaast weer leven in de brouwerij,
eigenlijk eterij, in het oude café van “den
Dup”, wie weet het nog. Saray opende de
deuren en binnenkort een terras. Aan de
andere kant heeft Jantine de Jongh een
prachtig eetcafé geopend en dat is ook
stout(lees dapper) En eindelijk een mooi
terras voor de eenzame en dorstige
fietsers. En we hebben nog meer positief
nieuws te melden. De aanplant van niet
minder dan 20 hoogstamfruitbomen op
Strijp. Ik heb mijn lange ladder al klaar
gezet. En op hetzelfde veld een stuk
gerst en spelt. Van gerst maken ze in
Lieshout heel lekker bier. Of ze dat van
onze gerst zullen doen waag ik te be-
twijfelen. Voor degenen die het niet
weten. Spelt is een oergraansoort die
zeer gezond is. Ik heb het opgezocht.
Spelt maakt gelukkig want naast
vitaminen en mineralen zitten er amino-
zuren in en die produceren vrolijk makend
hormonen. Die zin heb ik nog een keer
gelezen. Ik hoop de bakkers van van
Brug ook want we zitten te wachten op
het eerste Speltbroodje uit Aarle-Rixtel.
Nog meer “boost” in de straat. In de
vogelwereld is dit nieuws kennelijk ook
rondgegaan want de afgelopen weken,
direct na het inzaaien van de velden, was
er een abnormale toename van het aantal
foeragerende vogels. Voor het merendeel
kauwen, roeken en houtduiven. Volgens
mij vonden ze het zaaigoed erg lekker,
met dank aan de gemeente. Ik hoop dat
er nog wat overgebleven is om te groeien.
En ik heb nog meer nieuws. Broos
Biemans heeft al een paar fraaie boom-

De Meikever
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AARLE-RIXTEL IN DE PRAKTIJK

Zondag 9 juni 2013 is het dan zover: de
eerste Open Praktijkroute in Aarle-Rixtel!
Volgens initiatiefnemers Erik van Tilburg
en Lenette Raaijmakers is deze eerste
Open Praktijkroute nu al een succes te
noemen, gezien het enthousiaste aantal
deelnemers:
Allerlei praktijkhouders die in Aarle-Rixtel
actief zijn op het gebied van gezondheid,
welzijn, therapie, begeleiding, bewust
leven en ontspanning, zijn in de afgelopen
weken met elkaar in contact gekomen.
En een twintigtal deelnemers neemt
graag de tijd om u meer te vertellen over
hun werk. Zij zetten op zondag 9 juni a.s.
de deur voor u open.
Inwoners van Aarle-Rixtel en omstreken
hebben deze dag de kans om geheel
vrijblijvend een kijkje te nemen in
verschillende praktijken. Tussen 10.00 en

16.00 uur kan men kennis maken met de
behandelaars, hun activiteiten en speci-
fieke werkzaamheden.
De Open Dag kan interessant zijn voor
alle mensen van jong tot oud die
benieuwd zijn naar wat er te doen is in
Aarle-Rixtel. Voor mensen die op zoek
zijn naar hulp is het soms moeilijk om te
bepalen wat voor hen de juiste weg is
naar herstel of een betere levenskwaliteit.
Deze Open Dag biedt hen laagdrempelig
de gelegenheid om kennis te maken met
behandelaars en begeleiders en om
helderheid te krijgen over het aanbod van
mogelijkheden en methodieken.
De Open Dag kan ook interessant zijn
voor familie of vrienden van cliënten die
benieuwd zijn naar wat er in de praktijk
gebeurt, voor mensen die willen weten
waardoor iemand herstelt, zich beter
voelt of waarover hun naaste zo
enthousiast is.
In de komende weken worden folders
verspreid met een kaart van de deel-
nemende praktijken en instellingen,
zodat bezoekers zich kunnen voorbe-
reiden en een mooie eigen route kunnen
uit stippelen. Mensen kunnen actief uit
het brede aanbod kiezen en al fietsend of
wandelend de verschillende locaties gaan
bekijken en in gesprek gaan.
Bent u nu al nieuwsgierig dan kunt u
alvast kijken op onze website:
www.praktijkroute.nl
Voor opkomende vragen voorafgaande
aan de Open Praktijkroute kunt u mailen
met de organisatie:  info@praktijkroute.nl
Allemaal tot ziens op Zondag 9 Juni.

gaarden op Croij, een soort mini-Betuwe
langs de Goorloop. Maar Broos heeft
Boze plannen want aan de Kasteellaan
komt er een flinke boomgaard bij. Ons
kasteel helemaal tussen de boomgaar-
den, ziet U het plaatje al in het voorjaar
met al die bloeiende fruitbomen. Dat een
appel gezond is hoef ik niet te zeggen en
Broos heeft lekkere. Genoeg reclame
anders stuurt Ad Loos ze nog een
rekening. Onze Brabantse Commissaris
is voortaan ook van de Koning, we
zweren vanaf 30 april trouw aan de
Koning en de drie harmonieën van
Laarbeek brengen op 12 juni een
muzikale groet aan de nieuwe Koning. Ik
hoop dat Maxima op die dag de mooie
blauwe jurk weer aandoet want blauw is
een van onze kleuren, van Maria en van
Aarle-Rixtel.
De meikever.

KKKKKlokje

Jong – LEREN.
Coaching voor jongeren en huiswerk-
begeleiding. 30 % Korting in april en mei.
Louise de Jong, Lieshoutseweg 83,
Aarle-Rixtel. 0492-382668.
www.jong-leren.com



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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De nietsvermoedende voorbijganger zal
even gedacht hebben dat hij droomde of
in een scene voor een film stond toen
zaterdagmiddag 4 mei een bonte stoet
personen dwars door de velden aan de
Asdonkseweg trok. Allemaal gekleed in
zwart en de vrouwen met poffers uit
vervlogen tijden. Het bleken de leden van
de muziekvereniging De Oude Hap uit
Aarle-Rixtel te zijn, die op weg waren
naar de woning van de familie van
Vijfeijken aan de Bakelseweg. Daar
verzamelde zich rond dat tijdstip heel
toevallig wat familie en buurt. En achter
het huis stond schijnbaar ook toevallig
een flinke tent met wat tuinmeubilair. Al
snel werd duidelijk dat er een huldiging
stond  te gebeuren en die viel ten deel
aan Lena van Vijfeijken die muzikaal
werd verrast door haar collega-muzi-
kanten. Na een muzikale groet werd zij
door voorzitster Johanna Vogels in het
zonnetje gezet vanwege de verdiensten
voor het gezelschap en het jarenlange
lidmaatschap. Zij werd benoemd tot
erelid van de Oude Hap. Zoals bekend
bestaat de Oude Hap dit jaar 40 jaar en
Lena’s man Tidder was destijds een van
de medeoprichters van de club. Johanna
Vogels verwoordde op komische wijze
enkele anekdotes uit de beginperiode en
de reden dat de muzikaal aangelegde
Lena na een vijftal jaar zelf ook lid werd
van de Oude Hap. Omdat haar man na
de repetities vaak in het holst van de
nacht thuiskwam met de smoes dat

Broer van Gerwen, ook lid van dit gezel-
schap, voor de zoveelste keer dat jaar
zijn verjaardag had gevierd, kocht Lena
een trompet en blies voortaan haar
partijtje mee. “Maar ik ben twee jaar
geleden gestopt. Ik ben nu 85 en het gaat
niet meer “verzucht ze even later als ze
de felicitaties van iedereen in ontvangst
heeft genomen. Maar haar dochter Gerda
en haar kleinkind Trudy hebben ook
muzikaal bloed zodat er nog twee
generaties vertegenwoordigd zijn. Dat
Lena het blazen op de trompet nog  niet
helemaal verleerd had bleek even later
toen ze dapper haar partij meeblies bij
een Lang zal ze leven.
JWP

Meiboomfeest
op de Kouwenberg
Op vrijdag 24 mei organsieert folklore-
groep Dikkemik een meiboomfeest op en
rond de kiosk.
Naast het feestelijk opzetten van de
meiboom vinden er ook diverse optredens
plaats. Zo komt Morrisdansgroep uit
Helmond hun eeuwenoude traditionele
dansen uitvoeren afgewisseld met
volksmuziek van de groep Binderin
Meiboomfeesten zijn eeuwen oud, maar
werden lange tijd verboden.
Eerst in de Franse tijd werd er weer een
meiboom opgezet ( Op Croy )
De meiboom en het meidansen verbeel-
den de vruchtbaarheid , het nieuwe leven
en nieuwe vriendschappen.Ook heden
ten dage zijn er nog steeds traditionele
meifeesten zoals ook in Aarle-Rixtel
Het meiboomfeest begint om 20.00 uur
en wordt uiteraard- gratis aangeboden.

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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De meimaandviering in de O.L.Vrouwe
kerk in Aarle-Rixtel begon zoals we het al
jaren gewoon zijn. Pastor Engels begon
deze viering met medewerking van het
Klokkengieterskoor en de twee gildes.
Jaarlijks een mooi terugkerend ritueel.
De bijzondere verering van O.L.Vrouw in
Aarle-Rixtel op de eerste zondag in mei.
Na de viering wordt het Mariabeeldje in
processie terug gebracht naar de
Mariakapel aan de Bosscheweg. Henk
van de Ven staat voor de H. Mis nog te
praten met burgemeester Hans Ubachs,
leuk dat u er vandaag ook bij bent zei
Henk nog tegen burgemeester Hans
Ubachs. Ja, hij moet toch het Aarlese
leven leren kennen om hier in Aarle te
komen wonen. Henk is zowel lid van het
koor De Klokkengieters en gildebroeder
van het O.L. Vrouw gilde. Aan het einde
van de viering gaf pastor Engels de
zegen aan de kerkgangers, maar
verzocht de aanwezigen te blijven zitten
voor de verrassing die komen zou.
Burgemeester Hans Ubachs ging naar de
lezenaar en verzocht het echtpaar van de
Ven om naar voren te komen. Henk en
Toos gingen naar voren. Burgemeester

Ubachs memoreerde de verdiensten van
Henk voor het O.L. Vrouwe gilde vanaf
1962. Vendelier van 1962 tot 1986. Van
1976 tot 1998 standaardruiter. Vanaf
1986 piekenier. Van 1970 tot 1975 be-
stuurslid. Van 1994 tot 1999 secretaris.
Van 2006 tot heden bestuurslid en sinds
2008 vicevoorzitter. Van 2005 tot 2008
koning. In 2005 en 2006 kartrekker en
uitvoerder bij de bouw van het nieuwe
gildepaviljoen. Van 2007 tot 2012 beheer-
der van het paviljoen. Henk was jurylid bij
gildefeesten/wedstrijden in de regio.
Daarnaast is hij ruim veertig jaar lid van
het Gemengd Koor De Klokkengieters,
waarvan hij bovendien 10 jaar bestuurslid
is geweest. Daarnaast is hij 10 jaar lid
van Vogelvereniging Laarbeek. Henk is
een echte vogelliefhebber en heeft
verschillende volières met grote parkie-
ten. Burgemeester Hans Ubachs vertelde
dat Hare Majesteit koningin Beatrix hem
heeft benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau voor zijn vele maatschap-
pelijke verdiensten. Waarna hij de
versierselen kreeg opgespeld. Bloemen
voor zijn vrouw Toos. Beiden zijn erg
onder de indruk van het gebeuren. Ze
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wisten geen van twee dat dit stond te
gebeuren. Dat hadden ze ook niet ver-
wacht. Henk zei altijd dat ze zijn deur
voorbij moesten gaan. Hij deed niet open
wanneer ze voor zijn deur zouden staan.
Maar dat ze het op deze manier zouden
doen, had hij en zijn vrouw niet op
gerekend. Maar het is wel leuk, over-
weldigend zelfs. Reportad is op bezoek
bij Henk en Toos aan de Eksterlaan in
Lieshout. Onder het genot van een lekker
kopje koffie vertellen Henk en Toos over
de afgelopen zondag. Hoe een gewone
eerste zondag in mei ineens kan
veranderen. Een jaarlijkse traditie in de
meimaand om met het gilde en het koor
Maria te vereren en deze weer in
processie weer terug te brengen naar de
kapel aan de Bosscheweg. Dit jaar op
een heel speciale manier. Reportad is
benieuwd of Henk in Aarle-Rixtel is
geboren. Henk is geboren in Mierlo en op
vijf jarige leeftijd naar Aarle-Rixtel komen
wonen. Na zijn trouwen verhuisd naar
Mariahout, elf jaar later verhuisd naar de
Eksterlaan, waar hij nu vijfendertig jaar
woont. We wonen hier erg rustig en naar
onze zin. Rustig in de natuur, mooie
aangelegde tuin. Ik heb een mooie hobby
met mijn parkieten. Bij het O.L.Vrouwe
gilde kunnen we aan de slag met een
overdekt terras te maken. Dus ik kan
mijn tijd nog best goed besteden.
Afgelopen zondag werd bij het O.L.
Vrouwe gilde de jaarlijkse vriendendag
gehouden. Traditie getrouw wordt er dan
om de Hagelkruiskoning geschoten.
Vriend Frans Biemans was de Hagel-
kruiskoning van het afgelopen jaar. Maar
kon zijn koningschap niet verlengen. Paul
Geenen schoot zich dit jaar tot koning.
Nadien werd er nog op viertal puisten
geschoten. Die werden door de volgende
personen gewonnen. Toos van de Ven
werd door handoplegging de eerste
winnaar. (Een ander schiet voor je)
Waarna Henk Manders, Jo Maas en Ad
Loos de puist wisten af te schieten. Zij

kregen voor hun prestatie een fles wijn
aangeboden. Wapenmeester Henny van
de Putten wist alles in goede banen te
leiden. Henk en Toos hebben op deze
dag erg genoten van de belangstelling,
een fijne dag die hen is aangeboden. De
vrienden van het gilde waren met ruim
dertig personen waren gekomen naar
deze vriendendag. Het weer was voor-
treffelijk. De parasols waren noodzakelijk
om de drank een beetje koel te houden.
De onderlinge sfeer voortreffelijk. De
vrienden hadden een prachtige dag op het
gildeterrein. Een dag om niet meer te
vergeten. Reportad.

Beste mensen,

De Hartweek is weer af gesloten. Dus we
hebben alle  collectebussen geteld en
het was weer geweldig. Met ons alle
hebben we het fantastische bedrag van
2494,82 euro  opgehaald. Op deze plaats
willen wij onze collectanten nogmaals
bedanken voor hun inzet tijdens de
collecte week. Verder willen wij alle
andere mensen bedanken die ons
hebben geholpen zodat het weer een
goede Hartweek is geworden. OOK
WILLEN WIJ ALLE GULLE GEVERS
VAN AARLE-RIXTEL bedanken want
dank zij al deze gevers  kunnen wij dit
prachtige bedrag aan de Hartstichting
over maken zodat zij weer verder kunnen
met hun werk voor al die mensen met
Hart en vaatziektes.  en daardoor vele
levens redden of verbeteren.

NOGMAALS HEEL HARTELIJK
BEDANKT

Met HARTELIJKE groeten comité Aarle-
Rixtel, Tonny Verleisdonk, Jo kicken,
Martien v.d. Heuvel,Ben Sibon, Wilke v.
Thiel en Jeanne Smits.
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Bibliotheken doen onderzoek
naar het imago van Brainport

De bibliotheken Dommeldal, De Kempen,
Helmond-Peel, Eindhoven, Veldhoven,
Best en De Lage Beemden hebben
besloten samen te werken in een allian-
tie rondom de Brainport regio. Samen
beogen de bibliotheken een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van de regio
Brainport. Ze hebben daarom aansluiting
gezocht bij de ontwikkelingsorganisatie
Brainport Development.
De zeven bibliotheken hebben gezamen-
lijk een onderzoek laten uitvoeren onder
bibliotheekleden naar het imago van
Brainport. Meer dan 500 leden vulden
online een enquête in. Uit de resultaten
blijkt dat driekwart van het bibliotheek-
publiek associaties heeft bij Brainport, al
weten veel mensen niet waar Brainport
precies voor staat. De meeste mensen
kennen Brainport van berichtgeving in de
krant en via de TU/e of via het werk. Ook
activiteiten zoals de Dutch Design Week,
de Dutch Technology Week en  de
verkiezing tot slimste regio zorgen voor
een brede bekendheid van Brainport.
Aan de hand van de keuze voor bepaalde
foto’s is duidelijk geworden welke
associaties men heeft bij Brainport. Veel
genoemde begrippen zijn bedrijvigheid,
technologie, moderniteit en vooruitgang.
Brainport betekent voor veel mensen
continue ontwikkeling en vernieuwing,
evenals het scheppen van werkgelegen-
heid. Sectoren die men het meest met
Brainport in verband brengt liggen op het
gebied van technologie, medische
toepassingen en design.
Meer dan de helft van de respondenten is
er trots op in de Brainport regio te wonen.
Ook is men van mening dat Brainport

bijdraagt aan de werkgelegenheid, aan de
welvaart in de regio en aan de interna-
tionale concurrentiekracht van Nederland.
Het onderzoek is uitgevoerd door Cubiss.
Cubiss en de Brabantse basisbiblio-
theken vormen samen het Brabantse
Bibliotheeknetwerk.
Het volledige rapport is te lezen op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Een lezing over Dual Boot!!

Gebruik je Windows 7 en staat daar alles
zo ingesteld als je wilt, maar je bent wel
echt benieuwd om te zien hoe Windows
8 eruit ziet en voelt? Met behulp van deze
methode, kun je de computer opstarten
tussen een bestaande installatie van
Windows 7, zonder dat je veel schijfruim-
te kwijt bent en een nieuwe installatie,
met in dit geval Windows 8. Dit wordt
een Dual Boot configuratie genoemd.
U hebt een printer die werkt perfect op
Windows XP, maar niet op Windows 8
dan is het mogelijk om beide program-
ma’s te installeren en tijdens uw werken
op windows 8 over te schakelen naar XP
om zodoende toch uw printer te blijven
gebruiken. Dual Boot maakt dit mogelijk.
Wilt u nog meer weten over Dual Boot,
kom dan naar deze lezing op maan-
dagavond 27 mei  om 20.00 uur in
MFC.”De Dreef”, Duivenakker76, Aarle-
Rixtel en al uw vragen worden
beantwoord. Iedereen is welkom en de
toegang is gratis.
PTCC/KBO
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www.gemeenschapsblad.nl
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Op donderdag 25 april j.l  hebben een
zestal schutters van Handboogschutterij
de Eendracht deelgenomen aan de
wedstrijd bij HBV de Vriendschap in
Mierlo. Ook waren er op deze avond een
aantal schutters van HBV Houtswelvaren
uit Mierlo Hout aanwezig.
De wedstrijd ging over 25 tellende pijlen
met de navolgende resultaten van de
schutters van de Eendracht:
1. Toon van Hoof 221
2. Frank Schepers 218
3. Walter Jansen 213
4. Erwin Wijnhoven 207
5. Paul v Bakel 201
6. Arno Donkers 194
De eerstvolgende wedstrijd is het
Koningschieten op zaterdag 4 mei a.s.
aanvang 18.00 uur.

Uitslag 3e wedstrijd van het van
Ganzenwinkel toernooi HBS de
Eendracht.
Op donderdag 2 mei j.l is de 3e

wedstrijd, in het kader van het 50e van
Ganzenwinkeltoernooi, verschoten.
Handboogvereniging Rozenjacht uit
Vlierden was met 10 schutters aanwezig
op de doel in Aarle Rixtel. Zij gaven op
1701 punten te gaan schieten maar het
werden er slechts 1600. Een negatief
resultaat van – 101 punten. Hiermee
gaan zij waarschijnlijk niet tot de
winnaars behoren. Hoogste schutter van
Rozenjacht was Jan Swinkels met 220
punten. Hoogste schutter van de avond
werd Toon van Hoof van HBS de
Eendracht met 223 punten. Ook Paul
van Bakel behaalde een uitstekend
resultaat door zijn onlangs scherper
gestelde PR alweer te verhogen. Het Pr
werd nu gezet op 212 punten. Vorig PR
was 202 punten.

Uitslag schutters van de Eendracht:
 1. Toon van Hoof 223 punten
 2. Erwin Wijnhoven 220
 3. Frank Schepers 212
 4. Paul van Bakel 212 (nieuw PR)
 5. Walter Jansen 208
 6. Arno Donkers 181
 7. Michiel Verbakel 164
 8. Martien v/d Graef 148
 9. Harrie Moors  92 houtschutter
10. Gerrie van Hoof  72 houtschutter

Koningschieten 2013
Handboogschutterij de
Eendracht

Op zaterdag 2 mei j.l heeft de jaarlijkse
wedstrijd plaatsgevonden om de titel van
Koning bij zowel de jeugd- als senioren-
schutters van HBS de Eendracht. Vooraf
was al bekend dat het een spannende
strijd zou gaan worden omdat de kans
bestond dat de titel voor de 3e keer naar
Toon van Hoof zou gaan en hij daarmee
tot keizer uitgeroepen kon worden.
Bij de jeugd kon ook Joost Jansen voor
de 3e keer op rij koning van de jeugd
worden.
Aantal deelnemers bij de jeugd was 4
schutters en bij de senioren 12 schu-
tters. De wedstrijd begon om 18.00 uur

vlnr Prins Frank Scheepers, Jeugdprinses
Neeltje Verbeeten, Keizer Toon van Hoof,
Koning Erwin Wijnhoven en Jeugdkoning
Joost Jansen
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met voor alle schutters eerst 5 proefpijlen
en daarna 32 tellende pijlen. Om het voor
de jeugd niet te laat te maken schoten zij
series van 2 pijlen zodat in de pauze al
de (nieuwe) koning bekend zou zijn en
deze prijsuitreiking al kon plaatsvinden.
Gedurende de wedstrijd kwam ook
steeds meer publiek om de schutters
aan te moedigen. Zij zagen een span-
nende wedstrijd waarbij de onderlinge
verschillen erg klein bleven. Bij de
senioren waren de resultaten voor de
pauze matig. Men kon zien dat bij
verschillende schutters de spanning op
liep en men vaak nog twijfelde aan de
vizierinstellingen. Ook had men teveel
oog voor de resultaten van de tegen-
standers en dat heeft ook invloed op de
eigen prestaties. De jeugdschutters had-
den duidelijk minder moeite met de
spanning en behaalden alle 4 een goed
resultaat met onderling erg kleine ver-
schillen. Na hun 32 pijlen vond de telling
plaats en bleek dat Joost Jansen zich
wederom Jeugdkoning van HBS de
Eendracht mocht noemen. Hij behaalde
233 punten. 2e Werd Neeltje Verbeeten
met 231 punten en zij werd daarmee
Jeugdprinses. Als 3e eindigde Stijn Geene
met 226 punten en vierde werd Peerke
Verbeeten met 197 punten.
Na de pauze werd de wedstrijd voor de
senioren voortgezet en werden de
resultaten een stuk beter. Tot het einde
toe bleef het bij de schutters spannend
omdat ook zij geen goed zicht hadden op
de behaalde resultaten van de anderen.
Na de 32e pijl werd direct begonnen met
het tellen van de punten. Ook het in
groten getale aanwezige publiek had nog
geen idee wie de mogelijke winnaar zou
zijn en was het wachten op de prijs-
uitreiking. Deze werd gedaan door de
voorzitter Martien van de Graef maar
hieraan voorafgaand werd eerst penning-
meester Jan Coolen met zijn echtgenote
Petra naar voren geroepen om te worden
gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap

van zowel de Nederlandse Handboog-
bond als Handboogschutterij de
Eendracht. Hiervoor ontving hij een mooie
oorkonde en speld en in de toespraak
werd hij bedankt voor de getoonde inzet
in al die jaren en ook nu nog. Voor zijn
vrouw was er een mooie bos bloemen.
Direct aansluitend werd begonnen met
de prijsuitreiking en uiteindelijk bleek dat
opnieuw Toon van Hoof de wedstrijd had
gewonnen en wel voor de 3e keer op rij!!!!
De voorzitter stelde hem daarop de
verplichte vraag of Toon de titel van Keizer
ambieerde waarop hij bevestigend
antwoordde en daarmee dus de nieuwe
Keizer werd van Handboogschutterij de
Eendracht. Allereerst werd hij gehuldigd
als winnaar van de wedstrijd en daarna
werden hem de versierselen opgespeld
van Keizer. Dit hield verder in dat de
nummer 2, Erwin Wijnhoven, de titel van
Koning overneemt en ook hij werd
gehuldigd en kreeg de versierselen
behorende bij het koningschap opgespeld
en uitgereikt. Als 3e werd Frank
Scheepers gehuldigd als nieuwe prins.
Na het in ontvangst nemen van de vele
felicitaties volgde nog het Keizer- en
Koningsschot en werd de avond onder
het genot van hapje en drankje nog tot in
de late uren voortgezet.
Uitslag Senioren:
 1. Toon van Hoof 283 – Keizer
 2. Erwin Wijnhoven 274 – Koning
 3. Frank Scheepers 271 – Prins
 4. Walter Jansen 255
 5. Geert van Ganzenwinkel 251
 6. Arno Donkers 233
 7. Paul van Bakel 230
 8. Michiel Verbakel 213
 9. Jo Maas 210
10. Frans Soontjens 183
11. Gerrie van Hoof     130 (houtschutter)
12. Harrie Moors         115 (houtschutter)
De eerst volgende wedstrijd zal zijn op
16 mei a.s. Dan vindt het toernooi van St
Willibrordus in Milheeze plaats, aanvang
20.00 uur.
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Jos van den
Heuvel
Laarbeek-
koning
2013 / 2014

Op zondag 28 april heeft Jos van den
Heuvel van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
uit Aarle-Rixtel zich tot Koning geschoten
tijdens een schietwedstrijd van de 5
Laarbeekse Gilden. Voor de Blauwe
Schut is dit de 2e Laarbeekkoning in de
zesde editie van dit festijn. Deze dag
werd georganiseerd door het Sint
Margaretha  gilde op een sfeervol gilde-
terrein aan de Havenweg in Aarle-Rixtel.
De dag werd aangevangen met een
optocht van ruim 120 gildebroeders en
zusters naar het Heuvelplein waar de
dorstige kelen werden gelaafd. Terug op
het gildeterrein werd het festijn geopend
door Burgemeester Hans Ubachs en de
hagelnieuwe boom door pastor Engels
ingezegend. Het mag gezegd worden dat
het Sint Margarethagilde er een prachtig
aanwinst bij heeft. Na de plichtplegingen
en het afleggen van het Laarbeekschild
door de afgaande Koning Roel van
Eindhoven, werd de weg vrijgemaakt en
kon de wedstrijd een aanvang nemen. Na
een zeer spannende strijd werd rond half
vijf het laatste schot gelost door Jos van
den Heuvel. Na de inhuldiging door
Burgemeester Ubachs, met aan zijn zijde
Frans Biemans, en een verdiende
vendelgroet mag Jos zich een jaar lang
Laarbeekkoning noemen en zal hij het
komend jaar het gezicht zijn van de

Laarbeekse Gilden. Voor het Onze Lieve
Vrouwe Gilde is de eerste prijs in het
nieuwe gildeseizoen binnen.

Open tuinen dag Groei & Bloei
afdeling Helmond en omstreken.

Groei & Bloei houdt zondag 9 juni haar
jaarlijkse open tuinen dag. De 15 tuinen
in Aarle-Rixtel, Bakel, Helmond en Mierlo
bieden een boeiende afwisseling in
grootte en beplanting. Belangstellenden
zijn van harte welkom tussen 11 en 16
uur op de volgende adressen:
1. Aarle-Rixtel Clovishof 30
2. Bakel Gemertseweg 16
3. Bakel Aarle-Rixtelseweg 10
4. Helmond Dierdonk
Braaksestraat (VELT Volkstuinen)
5. Helmond  Dierdonk Braaksestraat 7
6. Helmond  Mierlo-Hout Medevoort 9a
7. Helmond  Brandevoort

Stepekolksehoeve 15
8. Mierlo Brugstraat 77
9. Mierlo Loeswijk 32
10. Mierlo Burg. Keunenstraat 4
11. Mierlo Kasteelweg 30
12. Mierlo Nederhuizinge 8
13. Mierlo Hr. Dickbierweg 63
14. Mierlo Oudvensestraat 4
15. Mierlo Ellenaar 22
De tuinen zijn gratis toegankelijk. Wij
hopen dat dit jaar het weer meewerkt en
iedereen volop kan genieten. Voor meer
informatie, foto’s en een routebeschrijving
kunt u de website van Groei & Bloei
afdeling Helmond en omstreken bekijken:
www.helmond.groei.nl.

www.gemeenschapsblad.nl
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Koninginnedag
2013
in Aarle-Rixtel

Vrijmarkt
Het ochtendprogramma van de voorlopig
laatste Koninginnedag (volgend jaar is het
Koningsdag) in Aarle-Rixtel begon dit jaar
met de vrijmarkt op een mooi versiert
kerkplein. De eerste verkopers waren al
om kwart over negen aanwezig om zeker
te zijn van een goede plek. Om tien uur
werd gestart met de verkoop, al konden
de kopers en verkopers nauwelijks
wachten tot die tijd. Door de kinderen
werden de te koop aangeboden spullen
met veel plezier aangeprezen. Diverse
spullen wisselden dan ook van eigenaar.
De mogelijkheid om een portret met
Koninklijke allure te laten maken doet
zich ook niet dagelijks voor. Menigeen
liet zich deze kans dan ook niet ontgaan.
Aanvankelijk leek het niet zo druk te
worden, dit was gezien de rechtstreeks
tv-uitzending van de abdicatie ook
enigszins verwacht, maar rond elf uur
werd het steeds drukker en gezelliger.
Mede door het mooie weer kwamen er
toch nog veel bezoekers op de vrijmarkt.
Harmonie De Goede Hoop zorgde voor
een toepasselijke sfeervolle muzikale
omlijsting.
Veel van de aanwezige kinderen namen
deel aan diverse spelletjes, zoals
eierlopen, spijkerpoepen, blik werpen,
door het gat schieten, en koekhappen.
Ook het overallhangen van de scouting
viel gezien het enthousiasme waarmee
de kinderen hieraan deelnamen weer
goed in de smaak. Er was zelfs een
levend standbeeld(je) te bewonderen.
Als beloning voor deelname aan alle
spelletjes kreeg men een fraai
Koninginnedag diploma.
Fietsenoptocht
Na het spelen van het Wilhelmus rond
twaalf uur was het tijd  voor de versierde

fietsenoptocht. Een reeks met veel ijver
versierde fietsen, skelters, en zelfs drie-
wielers werden hier voor ingeschreven.
Met de harmonie voorop trok een vrolijke
stoet door het dorp. Hierna werden door
de jury prijzen voor de mooiste en
origineelst versierde fietsen uitgereikt.
Het officiële ochtendprogramma werd
afgerond met een mandarijn, snoepzak
en een blikje drinken voor iedere
deelnemer. Mede dankzij het mooie weer
kunnen we spreken van een geslaagde
sfeervolle morgen.
Middagactiviteiten
Ook ’s middags, tijdens de Koninginne-
dagactiviteiten op sportpark De Hut, was
het mooi weer. De zon was er volop bij
waardoor de kinderen van alle aange-
boden spelletjes konden genieten en de
ouders van een lekker drankje op het
terras.
De middag werd geopend door de jongste
danseressen van DéDé Danceballet die,
speciaal voor deze Koninklijke dag,
dansten op de ‘Prinsessenmix´. De
meisjes van Dédé zagen er prachtig uit
en deden allemaal enorm hun best en
werden daarom beloond met een flink
applaus.
Na het optreden kon het startsein voor
het jeugdvoetbaltoernooi worden
gegeven. Terwijl de deelnemers zich op
het veld bewezen tijdens de wedstrijden
onder toeziend oog van de scheids-
rechters, konden de andere kinderen zich
uitleven bij de wipe-out en  het tegen
elkaar opnemen tijdens de vele spelletjes
op de spellenkermis. Met het sjoelen,
ringwerpen, ballen gooien, mikado, het
kazenspel en vele andere spelletjes
konden de kinderen niet alleen punten
verdienen, maar ook een lekkere
snoepzak als beloning voor deelname.
Natuurlijk was ook Bert van de partij om
alle kinderen mee te nemen met de
huifkar voor een rondje rondom het
sportpark en de dames van de schmink
stonden klaar om de gezichtjes van alle
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kids te versieren met rood-wit-blauw-
oranje creaties. Tussen de activiteiten
door mochten alle kinderen een ASV-
ballon oplaten vanaf de middenstip van
het hoofdveld.
Op het einde van de middag werd de
eindstand van het toernooi bekend
gemaakt en kregen alle deelnemende
voetballers een medaille. Natuurlijk
werden er ook een viertal bekers uitge-
reikt met de daarbij behorende wissel-
bekers voor de winnaars van het penalty
schieten. Jochem  Verbakel (C jeugd),
Gijs Aarts (D jeugd), Owen Bosveld (E
jeugd) en Rens Manders (F jeugd) wisten
in hun leeftijdscategorie de meeste
ballen in het doel te schieten en gingen
er alle vier van door met enorme trofeeën.
Al met al was Koninginnedag 2013 in
Aarle-Rixtel een enorm succesvolle,
gezellige en drukbezochte dag!!!!
Het Oranjecomité wil alle vrijwilligers, die
op wat voor manier dan ook hebben
bijgedragen aan het slagen van alle
bovengenoemde activiteiten, heel erg
bedanken voor hun inzet.
Het Oranjecomité

Alles zat dichtbij elkaar, dit jaar,
kroningsdag was nog niet geweest,
of in Amsterdam was het al weer feest.
Ook al in de voorjaarsvakantie,
in ons eigen dorp,
de Maria processie,
de jaarmarkt
en het Dorpsfeest,
‘t is allemaal voorbij als u dit leest.
Overal was en leek het druk,
met vele dagen mooi weer,
kon het voor de horeca ook niet stuk.
Het koude voorjaar was vergeten,
maar of het met de crisis ook zo is,
kunnen we wel hopen,
maar zeker nog niet weten.
RD

Op vakantie
naar landen rondom de
Middellandse Zee?
Kom op tijd naar de GGD voor advies en
vaccinaties
Veel gezinnen plannen nu een heerlijke
vakantie. Niet te ver weg, maar wel
zonzeker… dan komt u al snel uit bij
landen als Turkije, Marokko, Tunesië en
Egypte. Fijne vakantielanden, máár ook
meer risico’s voor de gezondheid.
De hygiënische omstandigheden in deze
landen zijn niet zoals we ze hier gewend
zijn. Besmetting met de Hepatitis A
(geelzucht) komt dan ook regelmatig
voor. Wie besmet is met deze lever-
aandoening is vaak ernstig ziek. De
ziekte is bovendien erg besmettelijk.
Gelukkig bestaat er een goed vaccin

waarmee Hepatitis A voorkomen kan
worden. En zo zijn er meer ziekten
waartegen wij u kunnen vaccineren.
Hygiëneregels
Uit onderzoek blijkt dat 80% van de
toeristen naar Egypte een vorm van
diarree krijgt. Dit kan variëren van een
dagje dunne ontlasting tot 5 dagen
doodziek met hoge koorts en gevaar van
uitdroging. U kunt diarree krijgen van
besmet voedsel en drinkwater. Het is dus
van belang om ook in de landen rond de
Middellandse Zee goede hygiëneregels in
acht te nemen:
- was uw handen regelmatig goed met
zeep, vooral na toiletbezoek
- drink alleen water uit de fles
- gebruik geen ijsklontjes in de drankjes
- eet geen salades
- was of schil het fruit
- eet alleen verpakt ijs
- eet vlees en vis alleen goed
doorbakken of gekookt
Meer informatie Tijdens het spreekuur bij
de GGD krijgt u advies, afgestemd op uw
specifieke situatie en kunt u
gevaccineerd worden. Maak online een
afspraak voor het reizigersspreekuur via
www.ggdreisvaccinaties.nl of telefonisch
0900 - 822 24 67 (€ 0,10 per min.).
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Zoals velen van u wel weten organiseren
wij het hele jaar door allerlei activiteiten,
niet alleen toertochten, maar ook andere
verrassende dingen. Na het succes van
de voorgaande jaren, staan ook dit jaar
weer een Hap- en Trapfestijn en voor de
recreanten het weekendje weg (uiteraard
per fiets) op het programma. De data die
daarvoor zijn gepland zijn 2 juni en 7 t/m
8 september. Op aandewielen.nl en in
ons clubblad is daarover alle informatie te
vinden. Daar staat ook alles over ons
uitgebreide wekelijks assortiment fiets-
tochten, op sportfietsen, met e-bikes en
met de racefiets.

Politiek Café Duurzaam
ondernemen
Duurzaamheid, Nederland is er vol van
duurzame ontwikkeling , duurzame zorg,
duurzaam milieu, duurzame economie,
een duurzame samenleving.
Maar wat is dan die duurzaamheid bij
ondernemers ? Een modewoord dat mee
gaat met de tijd ?
Een manier om belastingaftrek te krijgen?
De reden voor een subsidieaanvraag ?
Of verantwoord ondernemen ?
De Werkgroep nodigde vier  ondernemers
uit om uit te leggen wat duurzaam
ondernemen in hun bedrijf betekend.
- Jan Franken  van de Croyse

restaurants en Please Payroll,
- Marthijn Junggeburth van Bavaria,
- Maarten Rooijakkers van het LTO,
- Rene Niks van de Atlant groep.
Nadat zij een korte inleiding hebben
gegeven zullen zij zitting nemen in een
panel waarbij ook Jan Renier Swinkels
(directeur Bavaria) aan zal sluiten waarna
ook  een gesprek/discussie met de zaal
plaats kan vinden.
We zijn er trots op dat we Hans Gilissen,
voormalig burgemeester van Laarbeek
bereid hebben gevonden om de avond te
leiden.  Dus voldoende ingrediënten voor
een mooie avond.
Daarbij zeker ook de vraag naar voren
komen wat de overheid kan  betekenen
voor duurzaam ondernemen.
Of moeten ondernemers daarin zoveel
mogelijk zelfstandig hun koers bepalen.
Het beloofd weer een interessante avond
te worden.
De avond is op donderdag 23 mei 2013 in
Café-Zaal van Bracht, Kerkstraat 9
5735 HB Aarle-Rixtel. Vanaf 20.00 uur
bent u welkom  en staat de koffie klaar
we beginnen om 20.30 uur.

Harmonie De Goede Hoop

Oud ijzer

Na de geslaagde actie van vorig jaar,
komt ook dit jaar Harmonie De Goede
Hoop uw oud ijzer weer ophalen. Op
zaterdag 25 mei rijden er meerdere
groepen door Aarle-Rixtel om ijzer in te
zamelen.
Om 9 uur ’s ochtends zal de actie starten
en komen de leden van de harmonie bij u
langs. Al uw oud ijzer dat aan de straat
gezet is, zullen zij ophalen.
Maar ook andere metalen worden
meegenomen, zoals koper, rvs, elektra
draad, etc. Helaas zullen zij de koel-
kasten, diepvrieskasten en vaatwassers
moeten laten staan.

KKKKKlokje

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

Het probeem is bekend, bijna iedereen
ergert er zich aan, de overheid kan er
weinig tegen uitrichten, de politie zou
misschien  wel willen en zal het inciden-
teel ook wel doen. Maar effectief optre-
den tegen zwerfvuil  in het landschap,
langs wegen  en oppervlaktewater ,is
vechten tegen de bierkaai. De preventieve
akties en maatregelen zijn legio maar die
lijken het tij  niet te keren. Zelfs stevige
boetes niet. Onvermoeid blijven mensen
hun  afval dumpen op plaatsen die daar
niet voor bedoeld zijn. Zelfs de meest
gevaarlijke troep word achteloos achter-
gelaten met de gedachte. Als we daar
maar vanaf zijn en als het maar geen
geld kost. Zo lijken ze tevreden en gaan
ze vrolijk verder met hun  milieu-vervuiling.
En dat is tegen het zere been van flink
wat mensen die dat niet langer kunnen
aanzien en de handen uit de mouwen
willen steken. In het vorige Gemeen-
schapblad stond een klein bericht onder
de kop: Werken aan zwerfvuil. Een
oproep van onze dorpsgenoot Arie van
Heukelom, wonend aan de Koude Maas.
Hij vertelde mij dat hij geìnspireerd raakte
door een groepje vrouwen uit Lieshout
‘De vuilvrouwkes‘ dat  al jaren actief is op
dit gebied. Arie ergert zich ook aan al die
rommel langs de weg  en hij wilde ook
een daad stellen. Vandaar zijn verzoek

aan vrijwilligers om een keer per maand
dit probleem aan te pakken.  Uit idealis-
me maar ook uit  een beetje nieuwsgie-
righeid besloot ik zaterdagmorgen 27
april mee te doen. Rond de klok van
halftien verzamelde zich een tiental per-
sonen aan de Koude Maas. Gewapend
met een paar lege vuilniszakken, hand-
schoenen, een prikstok  en een oranje
vest togen we met drie man naar de
aangewezen route, de Laarweg. Binnen
twee uur verzamelden wij negen vuilnis-
zakken propvol. Voornamelijk  bierblikjes
, frisdrank, verpakkingen van  eetwaar en
sigaretten, maar ook een handvol
drankflessen,  en  een kapotte paraplui.
De andere ploegen van die ochtend
bezochten de routes Havenweg en
Helmondseweg. Iedereen bleek zonder
moeite zijn drie vuilniszakken te hebben
gevuld. Aarle-Rixtel een stukje schoner,
voor zo lang als het duurt.  We keuvelen
nog  even  na onder het genot van een
bak koffie en dan komen er wat reacties.
Ze doen mee uit idealisme, zorg over  de
vervuiling om ons heen, meewerken aan
de leefbaarheid van het dorp en gewoon
een daad willenstellen en laten zien het
ze niet onverschillig  laat. Allemaal reden
om mee te doen en een beetje beweging
is nog gezond ook. Sommige vrijwilligers
waren aanvankelijk bang voor reacties
van anderen, smalende opmerkingen van
voorbijgangers ´toch geen taakstraf, he?.
Maar de laatste jaren is er steeds meer
waardering en komen er ook regelmatig
complimenten. Dat geeft voldoening en
de moed om met deze aktie door te
gaan. Arie geeft aan dat hij zeker door
zal gaan met zijn zwerfvuilaktie. De
volgende is al weer gepland op de laatste
zaterdag van juni. Op de foto van links
naar rechts Frans van den Heuvel, Hans
Gruijters, Nellie Hoogkamer, Bea van den
Berk,  Marjan Gringhuis, Arie van
Heukelom, Toon van der Lugt, Jan den
Mulder en Jan van Dalen,
JWP.
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1 mei Verkeersongeval
in Aarle-Rixtel
Op de rijksweg onder de gemeente Aarle-
Rixtel vond gisteren een verkeersongeluk
plaats, waarbij de gevolgen beperkt
bleven. Op deze weg reed een volks-
wagen, bestuurd door J.J. uit Lieshout in
de richting Helmond. Bij de Aarle-
Rixtelse brug ging de bestuurder naar
links voorsorteren om de brug over te
gaan. Deze manoeuvre werd echter te
laat opgemerkt door een achterop-
komende auto, bestuurd door V. d. K. uit
Handel. Om de volkswagen te ontwijken
maakte de andere auto een scherpe
draai naar rechts, maar de bestuurder
moest zijn stuur meteen weer naar links
draaien om een rechts staande brom-
fietser niet te raken. Deze abrupte
zwenkingen en het harde remmen waren
de oorzaak dat de auto kantelde en
tenslotte deerlijk gehavend op zijn kop
bleef liggen. De bestuurder kwam er met
lichte verwondingen vanaf. Terwijl de
Rijkspolitie nog bezig was met het
onderzoek van dit ongeval, kreeg zij
bericht dat een bromfietser naderde, die
in beschonken toestand zou zijn.
Inderdaad arriveerde even later een
brommer uit de richting Helmond.
Omstanders trachtten de bromfietser tot
stilstand te brengen, maar deze reed
door. De politie slaagde er daarna in om
de bromfietser te laten stoppen. Toen
bleek, dat deze in kennelijke staat van
dronkenschap verkeerde, nam de
Rijkspolitie het besluit om de bromfietser,
B. uit Aarle-Rixtel, mee naar het bureau
te nemen. De man verzette zich echter
fel, hoewel hij nauwelijks in staat was op
zijn benen te staan. In het zijspan van de
politie motor werd B. naar de post Beek
en Donk vervoerd, waar men hem de
gelegenheid gaf zijn roes uit te slapen.

2 mei Koninginnedag viering
Bij gelegenheid van  de verjaardag van H.
M. de koningin organiseerde het Oranje
comité diverse feestelijkheden, waarbij
vooral de jeugd betrokken was. Om tien
uur trok harmonie “De Goede Hoop” ,
vooraf gegaan door de drumband en het
bestuur van het Oranje comité door de
straten van de gemeente. Om half tien
was er in het ontspanningsgebouw voor
de leerlingen van de 4e, 5e en 6e klassen
een spannende cowboyfilm. Na de
middag om half drie was de zaal gevuld
met jongens en meisjes van de
kleuterschool en de 1e, 2e en 3e klas. Er
werden enkele leuke tekenfilms vertoond.
De oriëntatie rit per fiets, welke om één
uur begon, kreeg vooral van de grotere
jeugd grote belangstelling. De uitslag
was als volgt: 1. Gerry van Brug, 2. Jopie
Martens, 3. Willy Smulders, 4. Benny
Klomp, 5. A. Strijbosch, 6. B. Biemans,
7. M. v. Brug, 8. C. Tilburgs, 9. Th.
Biemans, 10. J. Verhoeven, 11. B. v.d.
Oever, 12. Z. Houët, 13. E. v.d. Heuvel,
14. M. Raaimakers, 15. G. Raaimakers.
Er waren 30 prijswinnaars.

7 mei Veilig Verkeer
Onder leiding van het Verbond voor Veilig
Verkeer, afdeling Aarle-Rixtel, hebben
zaterdag een tachtigtal kinderen hun
examen gemaakt. Van het bestuur
vernamen we dat de resultaten goed zijn.
Op a.s. donderdag 9 mei zullen. ’s
Avonds om 8 uur in het ontspannings-
gebouw, de diploma’s door burgemeester
Janssens worden uitgereikt.

8 mei Speldjesdag
De zondag gehouden speldjesdag ten bate
van de gezamenlijke Militaire
steunfondsen heeft in onze gemeente ruim
f 60 opgebracht.

HELMONDSE COURANT mei 1963






