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Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382100
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293
Ad Loos,    Kerkstraat 39.    382034
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.    381733

Huisartsen:   T. Engels en F. Titulaer   381253
Huisartsenpost Elkerliek:        0900 8861
Tandartsen:  C. Martin en P. Kolkman     381790
  P. Colen      382727
Apotheek:    Laarhoeve      386000
Ziekenhuis:   Elkerliekziekenhuis Helmond  595555
Spreekuur pastorie:   zie kerkberichten Heindertweg 1         381215

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 door-
berekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo 10 14 95 048.

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven 
Het klavier 4   
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.

Verschijningsdata:   28-4  /  12-5  /    26-5  /    16-6  /  30-6  /  14-7  /  25-8 
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MELL …… de scootmobiel specialst  !!!!!!
Wij leveren :
 * scootmobielen   ( nieuw en gebruikt )
 * rolstoelen
 * rollators
 * diverse andere mobiliteitsproducten.
Voor een goed , en eerlijk advies kunt U bij ons een afspraak maken
Ook komen wij .. gratis .. bij U aan huis voor een demonstratie.
!!!!!! Bel MELL voor een afspraak in de winkel, of voor een demonstratie !!!!!!!!
Mob: 0613188117
Helaas zijn wij niet altijd in onze winkel aanwezig , excuses daarvoor, dus graag 
een afspraak maken. 
 *Dat kan elke werkdag tussen 09.30 uur tot 15.30 uur.
 *Indien noodzakelijk ook elke avond na 19.30 uur en zaterdag van  
 09.30 uur tot 12.00 uur.
Ons bezoekadres . MELL scootmobiel specialist … Torenakkerweg 8a Aarle Rixtel.
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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 
SCHULDDIENSTVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: aanmelden bij de   
 L.E.V.groep leven en verbinden, 0492-465525  
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in 
 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. 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.nl
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: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma  t/m  do 9.30-11.00u. 
 email dsp-ar@vierbinden.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 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 14:00 tot 20:00 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 LieshoutTel: 06 30640121

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Zaterdag 19 april - Paaszaterdag / Stille zaterdag
20.00 uur Kerk - Paaswake m.m.v. het  Dames- en Herenkoor 
 Toon van Dijk     (buurt)
 Dien Pennings – van der Cruijs   (par.)
 Jan van den Bogaard    (KBO)
 Pierre Stals      (2e j. get.)
            Marinus van den Heuvel
Zondag 20 april  - PASEN Verrijzenis van de Heer
09.00 uur Kerk – Peuter- en Kleuterviering
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor De Klokkengieters 
 Maarten Wouters
 Familie Manders – Bouw    (fund.)
 Grada Vogels en familie
 Edward en Richard Verschuuren
 Hans van Brug
 Martien van der Linden
 Jan en Marc van Stiphout
   Adriaan Loomans
 Jes van Roij
 Theo Vereijken     (j.get.)
 Overleden ouders Jeurgens – van Oekel  (verj. moeder)
 Eduard Bekx
 Frans van den Boom
 Wim Thijssen en Willard
 Harry Prinsen
 Pieter Wijnker                      
Maandag 21 april - Tweede Paasdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Gezinsviering - samenzang 
 Wim van Dommelen     (par.)
 Overleden ouders Raaijmakers - Bekx
Woensdag 23 april 
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
19.30 uur Kapel – Bernadetteviering van de KVO (Gebedsdienst) 

Week van zaterdag 26 april t/m vrijdag 2 mei

Zaterdag 26 april – Octaaf van Pasen
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
  Tot welzijn van de parochie  

Week van zaterdag  19 april t/m vrijdag 25 april 
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Zondag 27 april – 5e  Zondag van Pasen (Beloken Pasen)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
 Christ en Antoine van Bommel
 Jes van Roij
 Jan van der Sanden     (verj.)
 Voor de vervolgde christenen in Irak
Woensdag 30 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
  
Spreekuren Pastorie
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 zieken-
zalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u 
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216

Doopvieringen
Er zijn nog geen doopdatums bekend. Voor de  voorbereidingsavond en voor de 
doop van uw kindje  kunt u zich tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: tel. 
381215.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
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, zaterdagen en 
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het 
Duits. 
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl

Kerkbalans
Als parochiaan van de parochie O. L. Vrouw Presentatie bent u gewend dat de Kerk-
balans in januari gepubliceerd wordt. Onze penningmeester had het ook al ingediend.
Het Bisdom heeft echter dit jaar aangegeven dat zij een andere indeling willen van 
de Kerkbalans.  
Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen wij het publiceren.
Het Kerkbestuur van Aarle-Rixtel.
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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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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Passie-Drieluik 
Helmonds Kamerkoor

De afgelopen jaren heeft het Helmonds 
kamerkoor in de Goede Week 6 keer een 
Passie-Drieluik  uitgevoerd in de kapel 
van Mariëngaarde. Vanwege de verbou-
wing van de kapel zijn we genoodzaakt 
om uit te wijken naar een andere locatie. 
Dit jaar voeren we het Passie-Drieluik uit 
in ’t Damiaanhuis in Mierlohout. (De kapel 
achter het verzorgingshuis Alphonsus).
Ook daar bent u van harte welkom:
Witte donderdag 17 april om 20.30 uur
Goede vrijdag 18 april om 20.30 uur
Stille zaterdag 19 april om 18.30 uur

Vastentijd. 

Waar denk je aan als je het woord vasten-
tijd hoort of leest.  
Je kunt aan verschillende vormen denken 
zoals het mindere van eten en of drinken, 
minder genoegen nemen of kiezen voor 
minder luxe, om meer oog te hebben voor 
mensen om je heen, dichtbij en ver weg 
in Ghana. 
De vastentijd is een periode om grenzen 
te verleggen, te ontdekken dat je met 
minder toe kunt en eenvoudig kunt delen. 
Eenvoud is de houding die geen houding 
is omdat je niets hoeft te doen om jezelf 
te manifesteren. Eenvoud is leven vanuit 
je hart in plaats vanuit je denken en je ide-
aalbeeld. Maar eerst zul je een oordeel 
over eenvoud onder ogen moeten zien. 
De eenvoud heb ik met eigen ogen ge-
zien, het zet je wel tot nadenken hoe 
wij leven in het kleine Nederland. Het 
bekijken van de verschillen van Neder-
land en Ghana levert vele facetten op. 
In Ghana hoge temperaturen en weinig 
regen en veel zon. De supermarkten zijn 
hier veel groter en veel meer keuze aan 
producten. De wegen zijn hier veel beter, 
zonder gaten en kuilen. Het vervoers-
middel heeft veel te lijden in Ghana en is 
eerder aan vervanging toe. Zr Comfort de 
contactpersoon van het ST John of God 
Hospitaal heeft een verzoek gedaan voor 
een nieuw busje om patiënten en arts 
te vervoeren vanuit het ziekenhuis naar 
het buiten gebied van Duayaw Nkwanta. 
Steun de projecten van de M.O.V. Aar-
le-Rixtel, de collectanten kunnen op 12, 
14, 15 april bij U aan de deur komen.
U kunt ook storten op NL-
26RABO0166160393  m.o.v. aarle-rixtel. 
Site: www.vriendenvanghana.nl 
Secretariaat Elly Wijnen.  

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.
Komend seizoen stopt zij echter, derhalve 
zijn wij op zoek naar een 
nieuwe dirigent(e). Hij of zij moet natuur-
lijk weten hoe je zoiets moet doen, 
maar onze eisen zijn daarbij niet te hoog. 
Voor Cantique is het belangrijker
dat een dirigent(e) past en zich thuisvoelt 
bij onze club.
Cantique kent geen bestuur of structuur, 
zingen en muziek is voor ons 
de aanleiding om gezellig en informeel 
vooral met elkaar bezig te zijn,
met een wekelijkse repetitie en een paar 
optredens per jaar kunnen wij 
ons daarin uitleven. Elke reactie, ook tips 
en aanwijzigen, zijn welkom. Wij hopen 
met dit bericht op het spoor te komen van 
de juiste man of vrouw die kan zorgen dat 
Cantique een nieuwe toekomst krijgt. Bel 
Peter van Lierop, 0492-382668
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www.autoschadeverbakel.nl

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Jachthaven in Centrum Hel-
mond of Kop van Aarle-Rixtel

In het Eindhovens Dagblad van 28 maart 
jl. stond een artikel “Jachthaven voor Hel-
mond”
Een impressie tekening van een jacht-
haven op het voormalige terrein van 
Obragas zou dé oplossing zijn om het 
braakliggende terrein in te richten. Het 
zou een prachtige omgeving zijn om toe-
risten aan te trekken in het centrum van 
Helmond, dicht bij het uitgangscentrum en 
de winkels. Geschrokken door dit artikel 
hebben wij als Dorpsplatform onmiddellijk 
Joan Briels, de wethouder van Laarbeek, 
gevraagd hoe het zit. Er liggen immers 
afspraken dat de twee gemeentes met 
de maatschappelijke organisaties praten 
over de ontwikkeling van de Kanaalzone 
tussen de Kop van Aarle-Rixtel en Hel-
mond. Het Dorpsplatform heeft nog geen 
uitnodiging ontvangen voor een gesprek, 
vandaar de verbazing over het stuk van 
28 maart. Op 5 april bleek dat er ook in 
Helmond veel mensen zijn die zich af-
vragen wat Helmond met een jachthaven 
in het centrum moet. Het heeft ook grote 
nadelen. Een haven is een onomkeer-
bare actie en invulling voor een duur stuk 
grond in het Centrum. Een ander voorstel 
is een park aanleggen, dat kan altijd nog 
op een andere manier ingevuld worden. 
Verder wordt het alleen voor mensen van 
buiten Helmond gemaakt en in hoofdzaak 
nog voor oudere toeristen, senioren die 
de vrije tijd alleen in de zomer van maart 
tot oktober op het water doorbrengen. 
Dus ligt de haven er een half jaar heel 
verlaten bij.
Wethouder Briels was eveneens ver-
baasd en ook verbolgen. Hij heeft het 
Dorpsplatform nogmaals toegezegd dat 

zij uitgenodigd worden om mee te denken 
over de invulling van de Kanaalzone 
tussen Aarle-Rixtel en Helmond, ook wel 
de Waterboulevard genoemd. Het is ove-
rigens wel zo dat een rapport uit 2009, 
gemaakt door het SRE een duidelijke 
analyse maakt voor een jachthaven in de 
kop van Aarle-Rixtel en daar ook vanuit 
gaat.
Een heikel punt blijft de openstelling van 
de brug in Aarle-Rixtel met spertijden. Dat 
wordt een van de grootste knelpunten tij-
dens de zoektocht naar de beste invulling 
van de functie van de Waterboulevard.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel

MEEPRATEN OVER VERKEER 
IN AARLE-RIXTEL

In het vorige Gemeenschapsblad hebben 
wij u al laten weten dat u in de Werk-
groep Verkeer, onderdeel van Dorpsplat-
form Aarle-Rixtel, kunt meepraten over 
verkeersproblemen in Aarle-Rixtel. Op 
woensdag 16 april komt de Werkgroep 
Verkeer bijeen om 20.00 uur in de Dreef 
voor een vooroverleg, waar belang-
stellenden de openstaande en nieuwe 
punten bespreken. Het resultaat is een 
lijst die aan de gemeente en politie wordt 
gestuurd. 
Over de punten in deze lijst wordt in een 
volgende bijeenkomst overleg gepleegd 
met afgevaardigden van de gemeente 
en de politie om te proberen de verkeers-
knelpunten op te lossen. Dit gezamenlijk 
overleg vindt plaats op 11 juni a.s. ook om 
20.00 uur in de Dreef.
Heeft u punten aangaande verkeerssitu-
aties dan kunt u die aan ons sturen via 
info@dorpsplatform.nl. 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel.

Klokje                                               
3 GANGEN KEUZE MAANDMENU 
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Mantelzorgcafé 
op maandag 28 april.

Het mantelzorgcafé dat maandelijks ge-
organiseerd wordt door ViERBINDEN is 
verplaatst naar iedere vierde maandag 
van de maand. 
Het mantelzorgcafé is er voor alle man-
telzorgers in Laarbeek. Hier kunt u even 
ontspannen en in contact komen met an-
dere mantelzorgers. 
Op maandag 28 april kunt u een  
workshop mozaïek volgen. Het mantel-
zorgcafé vindt plaats van 10 tot 11.30 uur 
in het Ontmoetingscentrum aan de Ot-
terweg 29 in Beek en Donk. U bent van 
harte welkom! Deelname is gratis. Er zijn 
slechts beperkte plaatsen, daarom dient 
u zich vóór 18 april aan te melden. Dit kan 
door contact op te nemen met Xandieme 
Megens via 0492-782901 of via mantel-
zorg@vierbinden.nl. 

Klokje                                               

Klokje                                               

Bezorger gezocht.

De redactie van het gemeenschapsblad 
is op zoek naar een bezorger (mag ook 
een platvoet-indiaan zijn) voor het gebied 
Asdonkseweg-de Biezen-Peeldijk-Pater 
Eustachiuslaan. Zoals bekend is de be-
zorging van dit blad eenmaal per twee 
weken. Aanmelden kan via een van de 
redacieleden.

4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  
€ 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl

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: Paasdecoraties van natuurlijke 
materialen. Vrijdag en zaterdag 18/19 
april 10.00-16.00 uur. Dorien van Dinter, 
Clovishof 30, Aarle-Rixtel. 0492-382762
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Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

5-jarig jubileum Wim Beeren 
Jazz Society op 23 april met 

Scott Hamilton

In maart 2009 organiseerde Wim Beeren 
zijn eerste jamsession in café Van Bracht 
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel. Kort na 
zijn overlijden heeft de jazz society zijn 
naam gekregen.
Na 5 jaar heeft Wim Beeren Jazz Society  
haar naam gevestigd en mag zij zich re-
kenen tot de toonaangevende jazzpodia 
in Nederland.
Dat gaan we op 23 april a.s. uitgebreid 
vieren met een wel heel bijzonder con-
cert in zaal  Van Bracht met een optreden 
van de Amerikaanse jazzgigant Scott 
Hamilton op tenorsax, begeleid door het 
trio van niemand minder dan pianist Rob 
van Bavel, met Marc van Rooij op bas en 
Hans van Oosterhout op drums.
Scott Hamilton (1954) werkte met onder 
anderen Ray Brown, Wayne Shorter, Ro-
semary Clooney, Benny Goodman, Rita 
Reys, Pim Jacobs en Ruud Jacobs. Hij 
zet in zijn spel de traditie voort die werd 
ingezet door Ben Webster, Zoot Sims, 
Coleman Hawkins en Don Byas.
Een zeer herkenbaar geluid, heldere me-
lodische lijnen, een heerlijke timing en 
frasering, het zijn de ingrediënten voor 
misschien wel een historisch optreden in 
Aarle-Rixtel.

Vanwege de verwachte grote belangstel-
ling voor dit concert, verhuizen wij een-
malig naar de zaal van Van Bracht, om 
zoveel mogelijk liefhebbers dit unieke 
concert te kunnen voorschotelen.
Er is geen voorverkoop. Wij adviseren u 
op tijd te komen om u te verzekeren van 
een goede zit- danwel staanplaats.
Uitgebreide info van Scott Hamilton vindt 
u op www.scotthamiltonsax.com en ontel-
bare youtube filmpjes. Tevens aan te be-
velen www.robvanbaveltrio.nl
Aanvang 20.30 uur, entree slechts 7 euro
www.wimbeerenjazzsociety.nl

Kouwenbergs kerkje vraagt 
boeken voor boekenmarkt

Het Kouwenbergs kerkje organiseert in 
mei weer een grote boekenmarkt en is 
zodoende op zoek naar (tweedehandse) 
boeken.
De boekenmarkt elk jaar een groot 
succes.
De opbrengst uit de verkoop is bedoeld 
voor de restauratie van het kerkje en het 
interieur.
Zo moeten de voorgevel en het torentje 
worden aangepakt,  maar ook de houten 
vloer en de preekstoel  .Zowel het kerkje 
als het interieur hebben vanwege de 
unieke (cultuurhistorische ) vormge-
ving de status van Rijksmonument. Het 
kerkje is eigendom van de Stichting Het 
Kouwenbergs kerkje die wordt bemenst 
door vrijwilligers die het kerkje een warm 
hart toedragen. Heeft u geen boeken in 
de aanbieding dan kunt u zich ook aan-
melden als vriend van het kerkje. Zie hier-
voor de site www.kouwenbergskerkje.nl 
Heeft u boeken die u voor deze markt 
beschikbaar wilt stellen? Alle thema’s/
genres zijn van harte welkom met uitzon-
dering van encyclopedieën
Dan kunt u contact opnemen via Telefoon 
0492 382943. 0f 0492 381851
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Op zondag 23 maart tijdens de jaarlijkse 
feestdag is mevr Miet Otten gehuldigd 
voor haar 40 jarig jubileum bij Gemengd 
koor Euphonia uit Aarle-Rixtel.
Theo van Beek
Voorzitter gemengd koor Euphonia

I.V.N. Laarbeek,

Op donderdag 17 april hebben wij  voor 
U een bijzondere filmavond over insecten 
vlinders en vogels:
Het eerste  gedeelte van de avond toont 
Gerrit van Eenbergen (bekend als Gerrit 
natuurlijk  van man bijt hond) , door hem 
zelf gemaakte 3D natuuropnames.
Veel van deze, zonder meer unieke op-
names zijn super macrobeelden van in-
secten , vlinders en amfibieën.
U ziet details en kleuren die met het blote 
oog niet waar te nemen zijn. Samenge-
voegd in een 3D film. 
Verschillende insecten deskundigen 
noemen de opnames zondermeer uniek.
De beelden zullen vertoond worden op 
een grote 3D tv.
Na de pauze Laat Jan van der Heijden full 
HD opnames zien van de natuur in onze 
eigen omgeving Deze film laat gedetail-
leerde beelden zien van vooral vogels.
De filmavond vind plaats in I.V.N. gebouw 
“de Bimd”aan de Beekseweg te Aarle 
Rixtel. Wij beginnen om 20.00 uur. Zorg 
dat U op tijd bent , want vol is vol.
Zoals U gewend bent is ook deze avond 
gratis ook al bent U geen lid.
Tevens is dit de laatste film/presentatie 
avond voor de vakantie. In september 
beginnen wij weer met nieuwe onder-
werpen.

Paasfeest op Croy: Paasvuur , 
kleurwedstrijd en eieren zoeken

Op eerste Paasdag 20 april organiseert 
folkloregroep Dikkemik weer het tradi-
tionele Paasfeest op Croy. Allereerst is 
er een kleurwedstrijd voor de kinderen 
van de onderbouw en waarvoor kleur-
platen via de basisscholen beschikbaar 
worden gesteld. De kleurplaten kunnen 
tot 16 april worden ingeleverd in de brie-
venbus van de bibliotheek/heemkamer. 
Op Eerste paasdag kunnen de kinderen  
Paaseieren zoeken in het Croy’s bos. 
Aansluitend is er de prijsuitreiking van de 
kleurwedstrijd waarna het grote Paasvuur 
wordt ontstoken. Het Paasfeest begint 
om 18.00 uur tegenover de oprijlaan van  
kasteel Croy.

Beste dames

Bernadetteviering woensdag 23 april
19.30 uur Kapel Bosscheweg.
Na de viering vervolgen we de avond in 
ZAAL DE VRIENDEN.

Bestuur KVO



18



19

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Even voorstellen;

Mijn naam is Henry van 
Rijt, 56 jaar
Sinds 1 maart 2014 ben ik 
gestart als praktijkonder-

steuner GGZ bij huisartsen Engels en 
Titulaer. Op dinsdag en woensdagmiddag 
is er spreekuur in de praktijk.
Voor psychische en/of psychosociale 
klachten kunt u snel en laagdrempelig be-
geleid/behandeld worden. Dit zal middels 
verwijzing van uw huisarts gebeuren.
Laagdrempelig betekent ook dat er geen 
eigen risico bestaat voor hulp,laagdrem-
pelig betekent ook dat het voor ieder 
mens het wel eens teveel kan worden en 
daarvoor contact en hulp kan zoeken bij 
de huisarts.
Indien de ernst en de complexiteit van de 
klachten te groot zijn zal ik in overleg met 
de patiënt en de huisarts een advies voor 
doorverwijzing doen.
Ik werk momenteel bijna fulltime in ver-
schillende huisartspraktijken en doe dit 
sinds 2008.
Mijn achtergrond is verpleegkundige;ooit 
begonnen als broeder in het Elkerliekzie-
kenhuis en
Vanaf 1980 werkzaam geweest binnen de 
psychiatrie als sociaal psychiatrisch ver-
pleegkundige.
Ik heb tussen 2001 en 2010 in Helmond 
gewerkt binnen ggz oost-brabant vooral 
met mensen met depressieve en angst-
klachten.

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

LAARBEEK - ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek is voor Bedrijvig Laarbeek 
op zoek naar een notulist.
Bedrijvig Laarbeek is de naam van een 
stichting, die in het eerste weekend van 
november een bedrijvenbeurs voor Laar-
beek gaat organiseren.
Bezoekers krijgen hier een kijkje in de 
keuken van de Laarbeekse ondernemers. 
Deze ondernemers kunnen zich op deze 
beurs profileren. De doelstelling van deze 
beurs is om de Laarbekenaren meer be-
wust te maken van wat er aan onderne-
mingen en kwaliteit is binnen Laarbeek.
Voor Bedrijvig Laarbeek vinden regel-
matig vergaderingen plaats. De initiatief-
nemers van Bedrijvig Laarbeek bestaan 
uit een groep ondernemers. Deze groep 
is op zoek naar een notulist. Deze per-
soon is bij de vergaderingen aanwezig, 
notuleert alles en verstuurt het vervol-
gens naar de initiatiefnemers. Enige er-
varing met notuleren is een pre. Het is de 
bedoeling dat de notulist zoveel mogelijk 
zelfstandig werkt. Hij/zij komt naar de ver-
gaderingen, noteert alles en verstuurt dit. 
De meeste vergaderingen vinden op vrij-
dagochtend plaats tussen 08.30 en 12.00 
uur. Gemiddeld nu één keer in de maand 
en over een paar maanden wellicht ge-
middeld        1 keer in de 2 weken.
Meer informatie:
Voor meer informatie over vrijwilligers-
vacatures kunt u contact opnemen met 
Suzan de Koning van ViERBINDEN Vrij-
willigerswerk Laarbeek, Otterweg 27, 
5741 BC Beek en Donk. Tel. 0492-328 
807 of mailen naar: vrijwilligerswerk@
vierbinden.nl   
De vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.vierbinden.nl of te vinden 
in de vacaturemappen van de dorpsser-
vicepunten.

Klokje                                               
Binnenkort een Groepsdiner 
of Feestje, 
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het 
Veerhuis 0492-461889 
www.restauranthetveerhuis.nl
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Onvoorstelbaar dat de gemoederen weer 
zo hoog kunnen oplopen na de verkie-
zingen voor de nieuwe gemeenteraad. 
Je zou je bijna gaan schamen om Laar-
beker te zijn na de diverse publicaties 
en commentaren. Zonder een schuldige 
aan te wijzen constateer ik alleen dat vol-
wassen en verstandige mensen niet in 
staat zijn om eensgezind het belang van 
de inwoners van Laarbeek te dienen. Ik 
heb altijd al problemen gehad met de ver-
snipperingen in de politiek en de daaruit 
voortvloeiende tegenstellingen. Dat gaat 
alleen maar ten koste van duidelijke en 
democratische besluitvorming en kost de 
gemeenschap geld omdat procedures 
moeizaam verlopen en beslissingen uit-
blijven. En nu het grote moddergooien 
door een nieuwe splinterpartij is be-
gonnen stel ik met teleurstelling vast dat 
het vertrouwen in de politiek in Laarbeek 
snel daalt. De reacties van de kiezers zijn 
duidelijk. Jammer dat het zo moet gaan. 
Maar het leven gaat verder en ik ben het 
aan mijn stand verplicht om dat leven 
van de zonnige en humoristische kant te 
bekijken. Er zijn al zwartkijkers en pes-
simisten genoeg. De lente zit in de lucht 
en hoe. Daar moet je als mens toch van 
genieten. Het nieuwe leven in de natuur. 
De uitbundige bloesempracht overal . Het 

Terlingenplein won dit jaar de strijd om 
de vroegste narcissen. Eind maart al een 
prachtig boeket in het grasveld. Ik weet 
niet of de zusters Ursulinen al vertrokken 
waren toen hun magnolia weer in volle 
glorie stond te pronken. Hij was te groot 
om mee te nemen naar hun nieuwe be-
huizing maar misschien staan daar ook 
leuke dingen in bloei. De tijd rond Pasen 
is door de mens benoemd als de tijd van 
vruchtbaarheid, gesymboliseerd door 
het ei. In de lente begint het te kriebelen 
en bij mij in de tuin nestelt er weer van 
alles. Alleen het mussenhotel onder de 
dakgoot is nog niet bewoond. Misschien 
ben ik te laat mijn kleinzoon gaan stimu-
leren om zoiets te gaan bouwen. Maar hij 
heeft er zijn ziel en zaligheid in gelegd, 
daarom is het ook een beetje scheef. Vo-
rige week is het plechtig opgehangen. 
Mussen zitten er genoeg bij ons maar of 
ze trouwplannen hebben en woonruimte 
zoeken heb ik nog niet gemerkt. Maar ik 
heb er alle vertrouwen in. Verderop in de 
straat staat een schuur en daarvan is de 
onderkant van de pannen vrij te bereiken 
voor de mus. Geloof mij maar dat daar 
driftig gewerkt is aan het nageslacht. De 
stukken isolatie vlogen in het rond, dat 
is wat minder voor de eigenaar maar hij 
heeft een groot hart voor de mus.  Uit be-
trouwbare bron vernam ik dat vorige week 
het eerste huwelijk in het Kouwenbergs 
kerkje is gesloten. Ik bedoel het kerkje 
nieuwe stijl want er zullen in vroeger 
tijden beslist meer paartjes in de echt ver-
bonden zijn. Volgens kerkmeester H.v.B. 
is het trouwtarief goedkoop gehouden. 
Je krijgt zelfs korting als je ook meteen je 
scheiding vastlegt. Dat is pas zakendoen 
in de geest van de hedendaagse tijd. Een 
alarmerend bericht over het groot aantal 
teken in onze natuurgebieden hebben 
mij aan het denken gezet. Ik heb dezer 
dagen contact gezocht met onze stylist 
van het zuiden, Roy Donders. Ik zocht 
namelijk een echt tekenpak met de broek-
spijpen van onderen helemaal dicht. Hij 

De Meikever
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vertrouwde mij niet en dacht even dat 
ik Frans Bauer was en hem weer in het 
ootje wilde nemen. Hij kon mij eigenlijk 
niet helpen want met zijn huispak kon ik 
beter niet het bos ingaan. Weer iets ge-
leerd.                     De meikever.

Nieuw 

Workshops Art Journaling - Creatief 
Dagboek maken. 

In april en mei worden door het hele land 
workshops Art Journaling gegeven. Zo 
ook in Aarle-Rixtel.  
Wat is Art Journaling?
Een Art Journal - een Kunstzinnig of Cre-
atief Dagboek - is een dagboek waarin je 
niet alleen kunt schrijven, maar ook te-
kenen, schilderen, verzamelen, knippen, 
plakken, enzovoorts.
Waarom een Creatief Dagboek?
Zo’n dagboek met tekeningen, plaatjes 
en teksten helpt om gebeurtenissen, ge-
dachten en herinneringen vorm te geven 
en zo los te kunnen laten of juist te be-
waren. Een creatief dagboek kan een 
plek zijn om stil te staan bij mooie, be-
langrijke of ingrijpende momenten, een 
plek voor de dagelijkse of bijzondere 
dingen die je mee maakt. Gedachten, ge-
voelens, dromen en verhalen komen in 
beeld, in een vorm, kleur of symbool. Een 
beeldend dagboek is een mooi middel 
voor reflectie en verwerking maar ook 
fijn om je talenten te ontdekken en zelf-
vertrouwen op te bouwen. In je eigen per-
soonlijke dagboek is alles goed, je kunt 
er ook in krabbelen of doodelen om te 
ontspannen. En bladeren in je eigen cre-
atieve dagboek is een mooie manier van 
terugkijken en herbeleven.
Lijkt het je wat maar weet je niet goed hoe 
je moet beginnen? We helpen je graag op 
weg met eenvoudige en inspirerende oe-
feningen die je kennis laten maken met 
de verschillende mogelijkheden, mate-

rialen en technieken. Van daaruit kun je 
zelf verder! Art Journaling is voor alle leef-
tijden. Je kunt het alleen doen of samen 
met je partner, kinderen of klas. 
We bieden dit voorjaar in Aarle-Rixtel ver-
schillende workshops aan waar je inspi-
ratie op kunt doen en waarna je zelf aan 
de slag kunt, thuis of op vakantie:
Workshops voor volwassenen,  
Workshops voor jongeren van 12 tot 16 
jaar,Workshops voor kinderen van 6 tot 
12 jaar, Workshops voor ouders/opvoe-
ders, maken van een gezinsdagboek,
Workshops voor ouder en kind.
Speciale aandacht voor de workshops 
voor ouder en kind.
Kinderen maken van alles mee op een 
dag, bijzondere gebeurtenissen, leuke 
dingen of vervelende situaties. Sommige 
kinderen hebben moeite met het onder 
woorden brengen of het verwerken van 
alle indrukken die ze opdoen. Sommige 
kinderen kunnen hun gedachten en ge-
voelens niet gemakkelijk uiten of loslaten 
en hebben daardoor bijvoorbeeld moeite 
om in slaap te komen. Als ouder kun je 
je kind helpen met het vormgeven van 
zijn/haar gedachten en gevoelens. Het 
samen werken aan een creatief dagboek 
bevordert het contact en de communicatie 
tussen ouder en kind. Het maakt het voor 
kinderen gemakkelijker om (dagelijkse 
en ingrijpende) ervaringen te verwoorden 
en te verwerken. Een creatief gezinsdag-
boek is bovendien een groeidocument, 
prachtig om in terug te bladeren en herin-
neringen op te halen.
Deze workshops worden gegeven op 
Dorpsstaat 17 in Aarle-Rixtel, door Le-
nette Raaijmakers (speltherapeut, master 
of arts therapies), Monique Giesselink 
(creatief therapeut, docent beeldende 
vorming) en/of Juul Dijkmeijer (student 
academie voor kunst en vormgeving). 
Voor meer informatie en aanmelding zie: 
www.speltherapie.nl, mail: info@spelthe-
rapie.nl of bel 06-47952226.
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PROGRAMMA VAN DE MEIMAAND 2014

ZATERDAG 3 MEI 18.30 UUR PAROCHIEKERK  
Eucharistieviering
Het Parochieel Dameskoor verzorgt de gezangen.

ZONDAG 4 MEI 10.00 UUR PAROCHIEKERK
We openen deze meimaand op traditionele manier met een plechtige eucharistievie-
ring. 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 terug-
bracht): 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.

ZATERDAG 10 MEI 18.30 UUR PAROCHIEKERK       
Eucharistieviering met samenzang.

ZONDAG 11 MEI 10.00 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering   Moederdag
Het Parochieel Dames- en Herenkoor verzorgt de gezangen.

ZATERDAG 17 MEI 18.30 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering
Het Parochieel Dameskoor verzorgt de gezangen.

ZONDAG 18 MEI 10.00 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering
De Cantorij verzorgt de gezangen. 

DINSDAG 20 MEI 19.30 UUR MARIAKAPEL 
MARIACONCERT 
Kamerkoor Sine Nomine o.l.v. Margot Pagels, met Rob Rassaerts aan het orgel, 

Parochie 
van Onze Lieve Vrouw 

PresentatieAarle-Rixtel
        

Mei 2014
Mariamaand



23

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 24 MEI 18.30 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering 
Het Parochieel Dameskoor verzorgt de gezangen

ZONDAG 25 MEI 10.00 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering    Eerste Communie

DONDERDAG 29 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 31 MEI 18.30 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering met samenzang

WAT IS ER NOG MEER IN DE MEIMAAND ?

- Elke woensdagavond om 19.00 uur wordt in de Mariakapel het rozenhoedje ge-
beden. Als uw eigen creatief gebed te wensen overlaat, kunt u met de andere aanwe-
zigen 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 27-ste keer de 
Maria-/Meifeesten. Dank aan de vier verenigingen die elk jaar opnieuw hun enthou-
siaste 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! 

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

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

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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Zwerfvuil dag 2014.
Het was zaterdag 29 maart jl. een drukte 
van belang bij het IVN in de Bimd. De 
startplaats van de zwerfvuil dag 2014 in 
Aarle-Rixtel. De organisatie mocht rond 
09.00 uur een kleine 75 personen welkom 
heten en dat is echt bewonderenswaardig 
voor deze actie, inmiddels in heel Neder-
land al jaren met succes georganiseerd. 
Veel mensen lijken toch begaan met dit 
probleem en uit gesprekken blijkt meestal 
onbegrip, machteloosheid en een stukje 
frustratie. Frustratie dat mensen uit onze 
samenleving zich niets gelegen laten 
liggen aan mooie natuur en een schone 
omgeving. Mensen die als het ware hun 
eigen nest bevuilen en zich daar vooral 
niet druk over maken. Sterker nog, die 
het de gewoonste zaak van de wereld 
vinden om hun afval weg te gooien of te 
laten vallen op de plek waar ze op dat 
moment zijn. En de gemeente krijgt altijd 
de schuld omdat er weer geen afvalbak 
in de buurt stond. In ieder geval toog die 
zaterdagochtend een zeer gemêleerd ge-
zelschap de Aarlese dreven in, gewapend 
met grijpstok en vuilniszak en gekleed in 
veiligheidsvestjes. De grootste groep be-
stond uit de leden van het jeugd-IVN uit 
Aarle-Rixtel. Natuurlijk ontbrak de vaste 
zwerfvuilgroep uit Aarle-Rixtel niet. Maar 
we mochten ook maatschappelijke sta-
giaires van het Knippenbergcollege uit 
Helmond en het Commanderij-college uit 

Gemert-Laarbeek verwelkomen. Daar-
naast nog een aantal enthousiaste inwo-
ners van het dorp, soms in gezelschap 
van hun kinderen. Tot rond het middaguur 
werd er driftig verzameld langs bijna alle 
doorgaande wegen, vooral de bekende 
scholierenroutes naar Helmond. Uit er-
varing, vooral bij de vaste zwerfvuilgroep, 
is al jaren bekend, dat de schoolroutes 
vanuit meerdere kernen van Laarbeek 
naar het voorgezet onderwijs in Helmond, 
rijkelijk bezaaid liggen met allerlei afval. 
Er wordt heel wat geconsumeerd op de 
heen- en terugweg naar school. Gerichte 
actie tegen deze vervuilers lijkt dan ook 
wenselijk. Een taak voor ouders en op-
voeders of misschien gerichte acties van 
de politie, maar volgens mijn inschatting 
ligt de prioriteit van de politie daar niet. 
Natuurlijk zijn de scholieren niet de enige 
vervuilers. Ingewijden weten maar al te 
goed dat op meer wegen in het buiten-
gebied al jaren extreme hoeveelheden 
bierblikjes en lege alcoholflessen worden 
neergegooid. We wijzen niet zomaar met 
een beschuldigende vinger naar bepaalde 
mensen, er zijn genoeg aanwijzingen in 
de richting van bepaalde groepen hard-
werkende maar ook hard drinkende Euro-
peanen, die tijdelijk in ons land verblijven. 
En dan heb ik het nog niet gehad over 
de individuele milieuvervuiler zoals de 
hennep- en pillenjongens en de gewone 
burger die om financiële redenen zijn vuil-
niszakken op willekeurige plekken dumpt. 
Dat scheelt weer in de gemeentelijke af-
valheffing. Het afvalprobleem lijkt een on-
oplosbaar probleem, maar dat weerhield 
al die enthousiaste mensen afgelopen za-
terdag niet om hun handen uit de mouwen 
te steken en zaterdag hun bijdrage te le-
veren. De beloning was lekkere koffie en 
soep met belegde broodjes, alles ver-
zorgd door de mensen van het IVN. En 
bent U nieuwsgierig naar de opbrengst. 
Niet minder dan twee kleine vrachtau-
to’s van de gemeente Laarbeek werden 
volgeladen met alle zakken en wat los 
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Quiznight 
Aarle 2014

Naar aanleiding van het succes van 
vorig jaar gaat de Quiznight Aarle dit jaar 
weer plaatsvinden.  Deze Quiznight vindt 
plaats op de vrijdagavond 30 mei van de 
Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel.
Je strijdt mee met de ploegen die deel-
nemen aan de Dorpsfeesten.
Vorig jaar is de quizavond voor het eerst 
ook opengesteld voor teams die enkel 
deel willen nemen aan de quiz en verder 
dus niet betrokken zijn bij het gehele 
Dorpsfeesten weekend als deelnemer.
Dit was een erg leuke toevoeging aan de 
quiz!
Je kunt al deelnemen vanaf 8 personen 
en voorbereiding is niet nodig.
De avond begint om 21:45 uur en duurt 
tot 23:30 uur. Daarna start de afterparty 
met 2 DJ’s!Wil je ook deelnemen aan qui-
znight Aarle?

Jeugd Dorpsfeesten 
Aarle-Rixtel 2014

De jeugd dorpsfeesten staat dit jaar ge-
pland voor vrijdag 30 en zaterdag 31 mei.
Dit is het weekend van Hemelvaartdag.
Op vrijdagmiddag staat er een vossen-
jacht gepland, daarna wordt er gezamen-
lijk een frietje gegeten. Vervolgens wordt 
er ’s avonds voor een volle tent opge-
treden door alle ploegen, de presentatie 
van deze avond is dit jaar weer in handen 
van Job van Rooy en Stein van de Ven, 
zij hebben de presentatie vorig jaar voor 
het eerst op zich genomen. Dit was zo’n 
succes dat ze direct weer voor dit jaar 
zijn gevraagd. De avond wordt afgesloten 
met een vette disco!
Zaterdag is er overdag een zeskamp en 
’s avonds vindt er de prijsuitreiking plaats.
Voor de kids is dit een super weekend en 
qua voorbereidingen hoeft er niet eens 
zoveel tijd in te gaan zitten. Een paar 
middagen gezellig samen een optreden 
voorbereiden en daarna genieten van alle 
activiteiten!
Doe jij dit jaar ook mee? Je kunt meedoen 
met je straat, je klas, de vriendengroep, 
de sportclub of iets anders. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Chantal Manders: 06-
10080867 of 
chantalmanders@gmail.com
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afval.  Vreemde vondsten. Jazeker, wat 
te denken van een volle fles champagne 
in een sloot en ongeveer 7.15€ aan sta-
tiegeld. Het favoriete sigarettenmerk is 
trouwens ook bekend. Maar uiteindelijk 
is Aarle-Rixtel tijdelijk weer een beetje 
schoon en het probleem afval is weer 
even  onder de aandacht gebracht. Hope-
lijk met een klein beetje resultaat.
JWP.

Neem dan contact op met Rico Verbakel: 
06-22603125 of ricoverbakel@gmail.com
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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 18e Roefeldag 
staat voor de deur

Jij doet toch ook mee 
op zaterdag 14 juni 2014  
tussen 9 en 15 uur???

Roefelen brengt kinderen in hun eigen 
buurt in contact met de wereld van vol-
wassenen. 
Tijdens roefelactiviteiten neem je een 
kijkje achter de schermen en help je een 
handje mee in bedrijven, instellingen en 
verenigingen. 
Zo maak je kennis met “het echte le-
ven”en verruim je je horizon.

Ben je woonachtig in Aarle-Rixtel en zit 
je in groep 3 t/m 8 van de basisschool, 
dan ben je van harte welkom. Deelname 
is gratis dankzij sponsoring van de ge-
meente en het plaatselijke bedrijfsleven. 
Je kunt je inschrijven via het gele formu-
lier dat je via school hebt ontvangen. 
Let op!!!

 Inleveren bij de leden van 
roefelcomité, of mailen naar 

aarlerixtel@roefeldaglaarbeek.nl.

Doe dit wel vóór 20 april,  dan kunnen 
wij zo snel mogelijk de groepjes gaan in-
delen. Heb je geen brief gehad maar wil 
je toch graag meedoen, neem dan even 
contact met ons op.
Ook voor de kinderen die op het Spe-
ciaal Onderwijs zitten is de Roefeldag 
een leuke en bijzondere dag om mee 
te maken. Daarom roepen we in het bij-
zonder ook deze kinderen op om mee te 
doen. Neem hiervoor contact op met ie-
mand van het Roefelcomité. 
Wil je meer weten? Kijk op www.aarle-
rixtel.roefeldaglaarbeek.nl 
We zien jullie allemaal graag op 14 juni!
Roefelcomité Aarle-Rixtel:

Anja Martens Kannelustweg 20 A 
tel: 382694
Marleen v.d. Heyden De Tempelier 7 
tel: 383423
Miriam Chatrer Spechtstraat 10
tel: 383233
Karin Nijssen Kannelustweg 24      
tel: 06-15085911

Muziek op het plein

Op zaterdag 14 en zondag 15 juni a.s. zal 
er op en rond de kiosk op de Kouwenberg 
een muziekevenement plaats vinden 
in het kader van het 140-jarig bestaan 
van de harmonie. Tijdens dit weekeinde 
zullen o.a. een aantal blaasorkesten uit 
Laarbeek en uit de regio een optreden 
verzorgen. Het plein rond de kiosk zal 
veranderen in een festivalterrein, waarbij 
gezelligheid en luistergenot zullen samen 
gaan. Verdere medelingen hierover zullen 
nog volgen, maar u kunt deze data alvast 
noteren.

Klokje                                               

Jong – LEREN 
Naast individuele begeleiding is huis-
werk maken in kleine groepjes mogelijk 
op maandag- dinsdag- woensdag en 
donderdagmiddag. Louise de Jong, Lies-
houtseweg 83, A-R, 0492 382668. www.
jong-leren.com Louise@jong-leren.com

HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL 
GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST, 
WOE en DON  € 23.50  VRIJ t/m ZON € 
26.50. Het Veerhuis 0492-461889 – www.
restauranthetveerhuis.nl
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Mooi resultaat HBS de Een-
dracht bij HBV Prins Bernhard

Aarle Rixtel. Bij de wedstrijd van Hand-
boogvereniging Prins Bernhard in Mierlo 
verschoten op zaterdag 29 maart j.l, werd 
een goed resultaat geboekt door Hand-
boogschutterij de Eendracht.  Aan deze 
wedstrijd werd ook deelgenomen door 
HBV Strijd in Vrede uit Beek en Donk en 
Oude Roem Handhaven uit Someren.
Vooraf moest worden aangegeven welk 
punten totaal men dacht te halen. Aan het 
einde van de wedstrijd bleek hoe goed 
men aan elkaar gewaagd was gezien de 
kleine onderlinge verschillen.
De Eendracht was met 9 schutters aan-
wezig waarvan de 2 houtschutters deel-
namen buiten mededinging. Opgegeven 
was 1243 punten en er werden 1257 
punten geschoten. 
Resultaat + 14 : 7 = + 2 per schutter. 
Oude Roem Handhaven had 1830 punten 
opgegeven en zij haalden 1851 punten 
met 9 schutters. Dit is + 21 : 9 = + 2.33 
per schutter.
Winnaar werd Strijd in Vrede. Zij schoten 
1468 punten bijeen waar 1479 punten 
waren opgegeven. Geschoten met 7 
schutters was dit  – 11 : 7  = -1.57 per 
schutter.
Hoogste schutter van de avond werd 
Antoon Donkers van ORH Someren. Hij 
haalde 234 punten. Hoogste schutter van 
de Eendracht werd Erwin Wijnhoven met 
230 punten.
Resultaat schutters de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven  230
2. Toon van Hoof  220
3. Geert van Ganzenwinkel  187
4. Arno Donkers   169
5. Frans Soontiens  168
6. Wim van Mol    143

7. Martien van de Graef  140
8. Gerrie van Hoof  126
9. Harrie Moors       64
Aarle Rixtel. Voor het verschieten van de 
toernooiwedstrijd bij HBV de Batavieren. 
moest HBS de Eendracht j.l. zaterdag 
naar de Rips. Eveneens aanwezig was 
HBV St Willibrordus uit Milheeze. Door 
diverse andere verplichtingen en afmel-
dingen namen slecht 11 schutters in to-
taal deel aan deze wedstrijd. In recordtijd 
werd de wedstrijd afgewerkt met de na-
volgende resultaten voor de Eendracht:
Erwin Wijnhoven 216, Martien v.d. Graef 
188, Gerrie van Hoof schoot een nieuwe 
Persoonlijk Record met barebow (dit is 
zonder hulp- en richtmiddelen) en houten 
pijlen. Hij behaalde 164 punten en dat is 
3 meer als zijn oude PR. Geert van Gan-
zenwinkel haalde 155 punten.
De volgende wedstrijd is op donderdag 17 
april a.s. tegen HBV Krijgsman Soranus 
te Lieshout. Aanvang 20.00 uur

LIEDERENTAFEL 
“’T  ZONNETJE” IN ZONNETIJ  

AARLE-RIXTEL.

Donderdagavond 24 april staat al weer de 
laatste liederentafel voor de vakantie voor 
de deur. De samen met ViERBINDEN 
georganiseerde liederentafel wordt ge-
houden in de ontmoetingsruimte van “ 
ZONNETIJ “ aan de Heindertweg 87, Aar-
le-Rixtel.
Samen gaan we zingen onder begelei-
ding van “ Sun Shine”,het eigen orkest, uit 
liederenbundels die voor u aanwezig zijn.  
De avond begint om 19.30 uur en ie-
dereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
toegang is gratis.
We gaan er deze voorlopig laatste avond 
weer een gezellige avond van maken en 
zijn dan in september weer terug.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of 
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl
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QUIZ NIGHT AARLE

SAMEN IN DE TENT STRIJDEN MET HET HELE DORP!

Doe mee!
Houd jij wel van een quiz en gezelligheid? 
Dan nodigen we jou uit om samen met familie, vrienden, kennissen of je vereniging

deel te nemen aan de quiz avond van stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel! 

Op deze avond kun je je meten met andere groepen op gebied van sport, muziek, 

actualiteiten en Laarbeek. Na de quiz gaan we nog lekker feesten met z'n allen!

Wat :    Quiz night Aarle

Voor wie :      Iedereen die mee wil doen met een team van minimaal 8 personen

Waar :    Dorpsfeesten tent langs de Dreef

Wanneer :   Vrijdag 30 mei 2013

Tijdstip :   21:45 – 23:30, QUIZ
    23:30 – 01:00, AFTERPARTY

Inschrijven :  Uiterlijk woensdag 14 mei, via info@dorpsfeesten.info

Kosten :   Gratis

Vragen :   06-22603125 (Rico Verbakel) of info@dorpsfeesten.info
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Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

• hypotheken

• pensioenen

• verzekeringen

• sparen

bekend terre in . . .

De Tempelier 3 • 5735 JG  Aarle-Rixtel

0492-383887 • 06 -21 1 10843

info@oosthoek� nancieeladvies.nl

www.oosthoek� nancieeladvies.nl

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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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MIST U DE MAX TVCURSUS 
BRIDGE AL??

Lieshoutse bridgeclub biedt opvang
Eind februari was de laatste les van de 
televisie-cursus “Iedereen kan bridgen” 
bij omroep Max. De cursus was laag-
drempelig, lichtvoetig, interessant, en 
begeleid door een speciale website, waar 
alle kijkers gratis en vrijblijvend konden 
oefenen. Deze website registreerde een 
grote opkomst.
MAAR NU? De cursus is voorbij, de web-
site wordt niet verder ontwikkeld, en je-
vond het toch wel erg leuk!
De Lieshoutse bridgeclub “De Poort van 
Binderen” is sinds jaar en dag aange-
sloten bij de Nederlandse Bridge Bond 
die dit mede heeft georganiseerd, en 
heeft zich aangemeld om na afloop de 
kijkers, die verder willen, op te vangen. 
Eventueel met een aparte lijn op de club, 
of met een speciaal oefenprogramma, of 
verdere lessen met praktijkoefeningen, 
net waar de kijkers behoefte aan hebben.
Als je met plezier en interesse de televisie 
lessen hebt gevolgd, dan heb je NU de 
kans om dat vrijblijvend bij ons voort te 
zetten. En als je wel eens een les hebt 
gemist, ook geen probleem, we doen het 
nog eens dunnetjes over. De nadruk ligt 
vooral op het met elkaar spelen, met voor- 
en nabespreking van de spellen  met er-
varen begeleiding. In het begin doen we 

dit met beginners onder elkaar. Maar als 
je meteen op de club wilt komen spelen, 
ook prima, ook daar ben je welkom.
Op de club spelen we op dinsdagmiddag 
en woensdagavond in het Bavaria Brou-
werij Café aan de Heuvel in Lieshout, 
een fantastische, gastvrije en sfeervolle 
locatie. De beginnersgroepjes spelen met 
vieren of achten bij iemand van de club 
thuis, of – indien mogelijk en gewenst – 
bij een van de deelnemers thuis. 
Om je aan te melden, of voor verder infor-
matie kun je ons graag bellen of mailen:
Email:    poortvanbinderen@gmail.com
Of  Marie-José Kobussen tel:  0499 – 
375017  email:  mjkobussen@xs4all.nl
Je kunt ons ook bezoeken op onze eigen 
website   http://www.poortvanbinderen.nl/
Je vond het interessant genoeg om aan 
de tvcursus te beginnen, zet nu de stap 
naar bridgen “in het echt”, en bel of mail 
ons!! Tot horens, Marie-José Kobussen
Voorzitter Bridgeclub 
“De Poort van Binderen”

Deze keer niets over het politiek gekra-
keel,
want na terugkeer van een korte va-
kantie,
las ik daarover al weer veel te veel.
Wel wil ik het even hebben,
over onze buren aan de Zuid-Willems-
vaart,
want hun onmetelijke fantasie,
heeft al heel wat geesteskindjes ge-
baard.
Nu willen ze weer een jachthaven,
op het Obragas-terrein,
terwijl ze mogelijkheden te over hebben,
om dat ergens anders te realiseren.
In Brouwhuis vlak bij de sluis
of bijvoorbeeld bij de Suytkade,
langs het toekomstige terrein van Hel-
mond Sport,
zodat heethoofdige hooligans,
ter afkoeling te water kunnen worden 
gestort.
RD
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BasicFlow

Graag willen wij ons even voorstellen 
via deze weg; wij zijn Sabine Kuijpers & 
Maartje Pellegrino, wij zijn de trotse eige-
naressen van Wellness Spa BasicFlow.
Sinds zomer 2013 gevestigd aan de Ha-
venweg 2 in het mooie Aarle Rixtel. 
Alles gericht om een gezondere levens-
stijl te ontwikkelen! Genieten in een zeer 
persoonlijke en kleinschalige privé omge-
ving, waar je van alle luxe, ruimte en aan-
dacht kunt genieten. 
Je bent van harte welkom om kennis te 
komen maken.
Loop vrijblijvend zaterdag 19 april even 
binnen bij ons tussen 11.00u - 15.00u

ViERBINDEN 
zoekt vrijwilligers

LAARBEEK - ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek is voor ORO Woonvoor-
ziening De Bleek op zoek naar een be-
zoekvrijwilliger voor een mannelijke cliënt 
van middelbare leeftijd met een verstan-
delijke beperking. We zijn op zoek naar 
en vrijwilliger die het leuk vindt om af en 
toe een uitstapje met hem te maken, of 
een activiteit te ondernemen. Maar ge-
woon een kopje koffie drinken en evt. een 
spelletje doen vindt hij ook heel leuk. Het 
is heel erg gewenst wanneer er enige re-
gelmaat in de bezoekfrequentie is.
Meer informatie
Voor meer informatie over vrijwilligers-
vacatures kunt u contact opnemen met 
Suzan de Koning van ViERBINDEN Vrij-
willigerswerk Laarbeek, Otterweg 27, 
5741 BC Beek en Donk. Tel. 0492-328 
807 of mailen naar: vrijwilligerswerk@
vierbinden.nl.
De vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.vierbinden.nl of te vinden 
in de vacaturemappen van de dorpsser-
vicepunten.
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L.T.V. “De Hut” AARLE-RIXTEL 

 
organiseert voor de 27e keer het  

 

“Power to the  Pieper” 
Open 35+ Poule Toernooi 

 
van 14 t/m 22 juni 2014 

  
Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB 

 
Er zal gespeeld worden in poules in de speelsterktes 4, 5, 6, 7 en 8. 

 
GD4 DD4 HD4   
GD5 
GD6 

DD5 
DD6 

HD5 
HD6 

  

GD7 DD7 HD7 DE7 HE7 
GD8 DD8 HD8 DE8 HE8 

  
Deelname staat open voor dames en heren, geboren vóór 1 jan. 1980 

 
Schrijf je in via: www.ltvdehut.nl 

Sluitingsdatum: zaterdag 31 mei 2014 
Inschrijfgeld: € 8,00 per persoon per onderdeel 

 
Organisatie: Wedstrijdleiding: Bondsgedelegeerde: 
L.T.V. De Hut Marc Bekkers & Angelique van Melis Marino Arts  
Bakelseweg 9a 
5735 SC  Aarle-Rixtel 
Tel. 0492-381724 

technische.commissie@ltvdehut.nl   
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Veel activiteiten in 
Aarle-Rixtel tijdens Koningsdag

Ook dit jaar zijn er in Aarle-Rixtel rond Ko-
ningsdag weer diverse activiteiten.
Koningsnacht bij De Vrienden 
en Deja Vu
De festiviteiten beginnen op vrijdagavond 
25 april in de Aarlese horeca, tijdens Ko-
ningsnacht. 
‘Deja Vu’, is vanaf vanaf 20.00 uur open 
tot aan de volgende morgen. Alle café’s 
in Laarbeek mogen de hele nacht open 
blijven.
Ook geen sluitingstijd bij dorpscafé ‘De 
Vrienden’. Vanaf 21.00 uur is er een op-
treden van coverband Sowieso. Zij spelen 
Nederpop van Blof tot Doe Maar en van 
Nielson tot Go Back To The Zoo. De en-
tree is gratis!
Vrijmarkt, foto’s en spelletjes 
op het kerkplein
Vanaf 10.00 is het feest op het Kerk-
plein! Kinderen kunnen hun oude speel-
goed, boeken, cd’s en andere spulletjes 
verkopen op de VRIJMARKT. Maar er is 
natuurlijk ook plek voor goocheltrucs of 
knikkers raden, zelf gebakken koekjes of 
grabbeltonnen. 
Voor de kerk staat de fotograaf klaar om 
kinderen als prins of prinses op de foto te 
zetten, samen met vriend(innet)je, broer-
tjes, papa en mama. Daarnaast zijn er 
(gratis) spelletjes, zoals  spijkerpoepen, 
eierlopen, blikgooien, koekhappen of de 
bal door het kleinste gat schieten of slaan. 
Alle verkopers en bezoekers worden ook 
uitgenodigd om mee te helpen bij het 
maken van een koninklijk schilderij. Ie-
dereen kan hieraan meedoen. Het is de 
bedoeling dat er een gezamenlijk kunst-
werk ontstaat, wat na afloop op een nog 
nader te bepalen plek tentoon zal worden 
gesteld.

Fietsenoptocht met harmonie
Aansluitend is er om 12.30 uur een ver-
sierde fietsenoptocht, onder begeleiding 
van harmonie ‘De Goede Hoop’. Deel-
nemers kunnen zich van 10.30 tot 12.00 
inschrijven bij de jury.
De route is aangepast zodat ook de se-
nioren in Zonnetij hierbij worden be-
trokken. De optocht start bij dorpscafé De 
Vrienden en gaat door de Dorpsstraat, 
Heindertweg, Phaffstraat, Termeerstraat, 
Goossensstraat, Wilhelminalaan, Dorps-
straat en tenslotte weer terug naar het 
kerkplein. Voor iedere deelnemer ligt een 
verrassing klaar. De mooiste, gekste en 
leukste fietsen verdienen bovendien een 
prijs.
Voetballen en ander vermaak 
op sportpark De Hut
’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 degenen wiens ballon de grootste 
afstand heeft overbrugd, zijn leuke prijzen 
beschikbaar. 
Daarnaast zijn er voetbalwedstrijden voor 
9 t/m 14-jarigen op klein veld, uiteraard 
ingedeeld per leeftijdscategorie. 
Live optredens bij OJA
Bij OJA kan men ‘s middags terecht voor 
veel muziek, een hapje en een drankje. 
Tussen 13.00 en 21.00 uur treden diverse 
bands live op, waaronder ‘Moon’ (Pshy-
gedelic 60’s Garage Blues Rock Surf) 
en Chivy & the Bluezicians (Rock, Funk, 
reggea en lounge proppen deze gasten 
in een bluesrock jasje). De derde band 
die deze Koningsdag optreedt is Hoodoo 
Monks: Electrified Chicago Blues played 
by Boogaloo T. and Benito Burnette.
Voor de kleintjes zijn er een springkussen 
en snoepzakken.
Vanwege de verbouwing worden de fes-
tiviteiten na 21.00 uur voortgezet bij café 
De Vrienden.
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Ergotherapie en dementie

De heer en mevrouw Verstegen wonen 
al jarenlang in Aarle-Rixtel. Onlangs is 
door de geriater vastgesteld dat meneer 
dementie heeft. Mevrouw had al langer 
het vermoeden dat haar man meer dan 
vergeetachtig was; nu zit er officieel een 
diagnose aan vast. 
Maar wat houdt dat in feite in? Hoe moet 
het nu verder de komende jaren? Het 
echtpaar blijft het liefste thuis wonen. Er 
rijzen vele vragen.
Doordat zich praktische problemen voor-
doen vindt de huisarts het een goed idee 
dat de ergotherapeute wordt ingescha-
keld. Zij kan bekijken welke activiteiten 
meneer Verstegen zelf kan blijven doen 
en op welke manier, eventueel onder be-
geleiding van zijn vrouw.
Tijdens het intakegesprek dat bij het echt-
paar thuis plaatsvindt blijkt dat meneer 
graag tuiniert. Maaien, knippen, snoeien, 
harken, dat behoorde allemaal tot zijn 
taken; hij deed dat erg graag. Toch laat hij 
het de laatste tijd afweten. 
Ook hielp hij zijn vrouw eerder altijd bij het 
koken en andere lichte huishoudelijke ac-
tiviteiten zoals koffie zetten, tafel dekken, 
afwassen.
Verder blijkt dat meneer moeite heeft bij 
het aankleden. Vooral mevrouw geeft dat 
als probleem aan, de heer zegt dat het 
wel meevalt.
Met de partner heeft de ergotherapeute 
ook een apart gesprek, om rustig te 
kunnen bespreken wat zij lastig vindt in 
haar positie als mantelzorger. Meneer 
blijkt ’s ochtends eindeloos bezig met 
wassen en aankleden. Het aankleden 
vindt mevrouw een probleem omdat 
meneer het niet toelaat dat zij later zijn 
kleren recht moet trekken. Hij laat duide-
lijk merken dit niet op prijs te stellen. Dit 
is voor mevrouw een belangrijk punt; hoe 
kan zij haar man op een voor beiden pret-

tige manier begeleiden?
De ergotherapeute gaat met meneer aan 
de slag. Het blijkt dat hij het overzicht over 
grote taken niet meer heeft. Ook vindt hij 
de volgorde in een taak soms lastig. Wan-
neer iets op gestructureerde wijze wordt 
aangeboden, gaat het hem beter af. 
Door meneer korte en overzichtelijke op-
drachten te geven, lukt het hem wél deze 
tot een goed einde te brengen. De ergo-
therapeute geeft mevrouw ook tips hoe 
ze haar man het beste kan begeleiden 
tijdens bijvoorbeeld de zelfverzorging.
Hierdoor is het er zowel voor meneer 
als voor mevrouw thuis prettiger op ge-
worden en kunnen zij voorlopig samen 
zelfstandig blijven wonen.
De ergotherapeute van Paramedisch 
Centrum Laarbeek komt bij de mensen 
aan huis aangezien dat de plek is waar de 
problemen zich voordoen. Voor verdere 
informatie of wanneer u een afspraak 
wilt maken, kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met Karen van der Muuren, tel 
06-19718264.
Zie ook 
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl of 
www.ergotherapievandermuuren.nl.

Collecte Zonnebloem.

De jaarlijkse collecte van de Zonnebloem 
in Laarbeek vind plaats in de week van 
21 t / m 26  april 2014. De opbrengst 
wordt besteed om voor de gasten van de 
plaatselijke Zonnebloem activiteiten te 
organiseren. Dit zijn o.a. Ontspannings-
middagen, uitstapjes, theatermiddag in 
Mierlo. Alvast bedankt voor uw gaven. 
Bestuur en medewerkers afdeling Aar-
le-Rixtel.
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1 april Ongeval
Zondagmorgen wilde de drie jarige Gerry 
Zwanenberg, staande voor het huis van 
de familie Swinkels aan de Lieshout-
seweg, de rijweg oversteken. Hij merkte 
hierbij niet op een naderende auto, welke 
werd bestuurd door de heer G.H. uit Aar-
le-Rixtel. Deze kon een aanrijding niet 
meer voorkomen. Met een diepe snijwond 
boven de kaak en een beenfractuur werd 
het kind naar het ziekenhuis in Helmond 
vervoerd.

3 april Twee broers uit 
Aarle-Rixtel jubileren
Pater B. Fleskens 25 jaar priester; broeder 
P. Fleskens 25 jaar kloosterling.
Pater B. Fleskens, die na een ononder-
broken verblijf van 13 jaar in de missie, 
van een welverdiende vakantie in Aar-
le-Rixtel geniet, zal eind mei weer naar 
zijn missiegebied in Celebes vertrekken. 
Pater Fleskens, die 10 augustus 1939 
uit handen van mgr. Lemmens in Stein 
de H. Priesterwijding ontving, zal dus 10 
augustus zijn zilveren priester jubileum 
in zijn missiegebied vieren. Nog voor zijn 
vertrek zal dit heugelijke feit in familie-
kring in stilte gevierd worden. Bovendien 
zal zijn broer, de broeder P. Fleskens, die 
zeven jaar in de missie als school- en 
kerkbouwer gewerkt heeft en momenteel 
ook met vakantie is, op 8 september zijn 
zilveren kloosterjubileum vieren. Beide 
broers hebben elkaar in 14 jaar niet ge-
zien.

3 april Buurtschap Lieshoutseweg
Zaterdag middag om 14.00 uur wordt 
voor de kinderen van 3 – 14 jaar uit 
buurtschap Lieshoutseweg in het ont-
spanningsgebouw een kindermiddag ge-
geven. De toegang is vrij. Dikky Dapper 
en Doppie, een gezelschap uit Utrecht, 
zal de kinderen een paar uur gezellig 

bezig houden. Verder worden de kinderen 
getrakteerd. Kinderen die ziek zijn of met 
vakantie, kunnen de versnaperingen in 
het ontspanningsgebouw in ontvangst 
laten nemen. Het ontvangen kaartje moet 
dan worden ingeleverd. Om 8 uur zal 
dan in de kleine zaal van het patronaat 
de jaarvergadering van deze buurtschap 
worden gehouden.

6 april Naamsverandering.
De Helmondse courant heet vanaf van-
daag Het Helmonds dagblad.

7 april  Grote klokkengieterijen 
in felle concurrentiestrijd
De beide grote klokkengieterijen, de “n.v. 
Eijsbouts” te Asten en de “n.v. Petit en 
Fritsen” te Aarle-Rixtel, zijn met elkaar in 
felle concurrentie strijd gewikkeld. Dat trad 
aan het licht tijdens de jaarvergadering 
van de Nederlandse Klokkenspel vereni-
ging (NKV) , welke onder leiding van de 
voorzitter mr. Romke de Waard zaterdag 
in Barneveld werd gehouden. Reeds ja-
renlang bestond er tussen de beide klok-
kengieterijen een zekere “status quo” of, 
zo men wil “een vreedzame coëxistentie” 
, inzake te verkrijgen opdrachten voor het 
gieten van beiaarden en klokken. Daar 
is kennelijk de laatste maanden veran-
dering in gekomen. Oorzaak was de ont-
slagaanvrage, tijdens de jaarvergadering, 
van de bekwame campanaloog en au-
teur van vele campanalogische werken, 
André Lehr. Die naast voorzitter van de 
historische commissie van de NKV ook 
verbonden was aan de “n.v. klokkengie-
terij Eijsbouts” te Asten. Hij zou daardoor 
bij het uitbrengen van adviezen zijn firma 
mogelijkerwijs kunnen bevoordelen. De 
concurrentie was duidelijk voelbaar toen, 
tijdens de jaarvergadering de heren Eijs-
bouts, als Fritsen, alsmede diens assis-
tent, de heer Jonkers, over deze kwestie 
het woord voerden.
HELMONDSE COURANT/
HELMONDS DAGBLAD april 1964
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