28 april 2014
NR 8

1

2

28 april 2014
NR 8

Stichting
Gemeenschapsblad
Aarle-Rixtel

Oplage 2500
Jaargang 44
www.gemeenschapsblad.nl

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
Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen van het volgende nummer.
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gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en
klokjes (duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW, Aarle-Rixtel.
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Bank: Rabobank 10.14.95.048

De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
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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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Centraal alarmnummer

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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 9.00-17.00u za 10.00-14.00
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
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Week van zaterdag 3 mei t/m vrijdag 9 mei
Zaterdag 3 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Overleden ouders Martens - van Deursen
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Mia Peeters – Barents				
(verj./par.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 4 mei– 3e ZONDAG van Pasen – MEIVIERING
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v.
Gemengd koor de Klokkengieters,
Harmonie de Goede Hoop, Onze Lieve Vrouwe Gilde, Gilde St. Margaretha.
Aansluitend Mariaprocessie.
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo					(m.g.)
Maarten Wouters
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfd. Bertus/fund.)
Overleden ouders Manders – van den Bogaard
Overleden ouders Maas - Manders
Overleden ouders Verschuuren – van Dijk en overleden familieleden
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Clasine van Duppen – Heijl
Overleden ouders Verbakel – v. d. Zanden
Sien Nooijen						(fund.)
Martien van der Linden
Mien Verhoeven					(par.)
Overleden ouders Verhoeven – Filippini
Hennie Derks – Verschure en overleden ouders Verschure – Cornelissen
Overleden ouders van de Ven – Martens
Overleden leden van het gemengd koor De Klokkengieters
Leo van den Heuvel
Pieter Wijnker
Wim van Seggelen					(trouwdag)
Overleden ouders van Dijk – van der Burcht en
hun zonen Ad, Piet, Johan en Harrie.
Woensdag 7 mei			
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
		

Week van zaterdag 10 mei t/m vrijdag 16 mei
Zaterdag 10 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Piet en Nelly Schepers - Gerse		
Corrie Swinkels - Gijsbers
Overleden ouders Vlamings – Klomp
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Mies en Cor van Bakel – de Jong 			
(ver. Cor)
Giel Brouwers en Truus Cuppen – Brouwers
Johanna van de Ven- van der Putten			
(verj.)			
Tot welzijn van de parochie
Zondag 11 mei– 4e Zondag van Pasen - Moederdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden ouders de Korte – Verhaar
Jan van den Bogaard					(par.)
Overleden ouders Wouters – van de Vossenberg
Ria en Gerard Wouters - Heesakkers
Tot welzijn van alle vrouwen van onze parochie
Woensdag 14 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Ton Verbakel, Buizerdstraat 8, 61 jaar.
Gedoopt
Nicolas en Anais Kamp
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 ziekenzalving, 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.

OPENING MEIMAAND
Zondag 4 mei bent u hartelijk welkom bij de plechtige opening van de meimaand.
Attentie: de viering begint om 10.00 uur in de Kerk m.m.v. het Onze Lieve Vrouwegilde, Sint Margarethagilde, Harmonie de Goede Hoop en gemengd koor De Klokkengieters.
Na afloop van de mis trekken we in processie met het Aarlese Lieve Vrouwke in ons
midden naar de kapel. We volgen daarbij de “route 1856”zoals Mgr. Zwijsen dat in
1856 ook deed toen hij het wonderbeeldje van de kerk naar de gerestaureerde kapel
terugbracht. Wij hopen dat velen van u zich daarbij willen aansluiten!
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk
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Tel. 0492 - 46 59 42
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Bedankt! Bedankt! dat zal uitgereikt worden tijdens onze se-

Namens de vrijwilligers willen wij alle parochianen,Frans v.d.Heuvel groente en
fruit, Eierhandel Verbruggen en Biscuitfabriek Jeurgens bedanken voor de gulle
gaven.
Wij hebben er 42 prachtige fruitschalen
van kunnen maken voor zieke en eenzame mede-parochianen.
Annie Jacobs
Jeanne Gijsbers

Examenconcert
door Sanne van Dijk
en Harmonie De Goede Hoop
Sanne van Dijk, hobo-leerlinge van Harmonie De Goede Hoop, zal op zondag
4 mei haar D-examen doen. Het voordrachtgedeelte van dit examen speelt
zij voor publiek tijdens een kort concert
dat om 14.00 uur begint in De Dreef. De
17-jarige Sanne zal drie prachtige werken
voor hobo ten gehore brengen: “Variaties
op een thema van Glinka” door Rimsky-Korsakov wordt begeleid door harmonie De Goede Hoop, een uitgebreid
strijkersensemble zal Sanne begeleiden
bij het “Hobo-vioolconcert” van J.S. Bach,
en verder wordt uitgevoerd met piano het
stuk “Morçeau de Salon Op. 28” van Kalliwoda.
Na afloop van dit concert zal de examencommissie, na een kort beraad, de uitslag
van het examen bekendmaken.
Acht andere leerlingen van De Goede
Hoop, zowel volwassenen als jeugdleden, zijn op 12 april j.l. op examen geweest in Het Anker in Beek en Donk. Zij
konden allemaal met een mooie puntenlijst weer naar huis. Op het bijbehorende
diploma moeten zijn nog even wachten,

renadedag eind juni.
De geslaagden zijn: Harm van Heugten,
Niels Leenders en Harm Raijmakers voor
slagwerk A, Gijs van Dijk - trompet A,
Betty Huybers - saxofoon B, Helmie van
Laarhoven - klarinet B, Leo Meesters trombone B en Marieke van Dijk - dwarsfluit C.
In juni zullen nog 4 van onze dwarsfluitleerlingen op examen gaan, waarmee het
aantal uit te reiken diploma’s, variërend
van niveau A tot en met D, kan uitkomen
op dertien stuks.

Vastenactie Ghana.
Wij willen iedereen bedanken die zich
heeft ingezet voor de collecte van de
vastenactie, Ghana. De vele vrijwilligers
die een of twee avonden langs de deur
gaan om een bijdrage te vragen, zonder
jullie steun lukt het niet. De voorlopige opbrengst is € 2900.-- Dit wordt besteed
aan het kopen van een autobusje voor
het St John of God Hospital in Ghana, het
vervoeren van patiënten en artsen in het
dorp Duayaw Nkwanta.
Wegens omstandigheden heeft het vastenzakje/envelop in het gemeenschapsblad van 14 april gezeten, dezelfde dag
dat de collecte was.
Heeft U de envelop nog thuis, de collectant gemist kunt U deze altijd inleveren bij
de Pastorie Heindertweg 1 of bij de werkgroep leden.
Ton Schepens, Haffmanstraat 20 of Elly
Wijnen, Akkerstraat 6 in Aarle-Rixtel.
U kunt ook de bijdrage storten op
NL26RABO0166160393
M.O.V. Aarle-Rixtel.
Bedankt, namens de werkgroep M.O.V.
Aarle-Rixtel.
Secretariaat Elly Wijnen.
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degroofuitvaar tverzorging.nl

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur
in Deurne & Beek en Donk
Oranjelaan 54 ............... Beek en Donk
Derpsestraat 1d ................................ Deurne
Gasthuisstraat 53 .................... Helmond
T 0492 319533 of 0493 320027

www.autoschadeverbakel.nl
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Inschrijving Roefeldag
Jeu de Boulesclub
Dû Tie Ut De voorbereidingen voor de Roefeldag in
In meerdere omliggende dorpen wordt op
zondag Jeu de Boules gespeeld, en vaak
met een redelijke opkomst.
Om ons ledental op peil te houden wil het
bestuur aan iedereen de kans geven te
ervaren wat het spel inhoudt.
Het spel is voor iedereen geschikt, zowel
jong als oud. Het is vooral een fijne en
veilige sport met veel beweging en veel
sociaal contact. Onlangs hebben zich
nog twee mensen bij onze club aangesloten.Ook zij zijn tot de ontdekking gekomen wat een fijne en nuttige bezigheid
het Jeu de Boulesspel is.
Kom eens een keertje meedoen zonder
enige verplichting. Er wordt gezegd: als ik
daar aan begin, ben ik gebonden. Niets is
minder waar, je komt als je zin hebt, niets
is verplicht, het is wel zo dat als je er een
tijdje mee bezig bent het steeds leuker
gaat vinden.
Wij als bestuur hopen een aantal van u te
mogen ontmoeten op zondagmorgen om
half elf bij Ons Honk aan het Heuvelplein.
Spelmateriaal en begeleiding zijn aanwezig.
Het Bestuur.

Aarle-Rixtel op 14 juni 2014 zijn in volle
gang. Op dit moment zijn we druk bezig
om de roefelgroepjes in te delen bij de
aangemelde roefelplaatsen.
Door een technische storing is helaas
ons email adres enige tijd niet bereikbaar
geweest, waardoor wij wellicht jouw aanmelding of vraag niet ontvangen hebben.
Daarom hebben we besloten om de inschrijftermijn nog te verlengen tot vrijdag
2 mei. Dus als je je nog wilt aanmelden
kan dat, vul snel het inschrijfformulier in
en geef het af bij een van de leden van
het Roefelcomité.
Heb je geen formulier meer? Neem dan
gewoon even contact op. Dan zorgen we
dat je alsnog een formulier ontvangt.
SCHRIJF JE DUS SNEL IN, HET WORDT
ECHT EEN SUPERLEUKE DAG!
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

Dankbetuiging
Toch nog vrij onverwacht ben ik opgenomen en met spoed gedotterd in het Catharina ziekenhuis te Eindhoven. Dank aan de heren doctoren en verplegend
personeel van het Elkerliek ziekenhuis voor hun kordate optreden. Dank voor de
vele telefoontjes, de kaarten, bloemen en de fruitmand die ik van de parochie
O.L.Vrouw Presentatie mocht ontvangen. Ik hoop dat ik weer spoedig de oude
kan zijn. Uw belangstelling heeft mij en mijn vrouw Jeanne goed gedaan.
Ad en Jeanne Loos- van Hedel
11
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Open Huis Mariëngaarde het werven van personeel, scholing van
zaterdag 31 mei personeel, bedrijfshulpverlening en het
Tijdens deze dag krijgt u de kans om een
kijkje
te nemen in de keuken van de Zorgboog.
U
kunt de woningen van binnen bekijken en
het verschil zien tussen groepswonen en
kleinschalig wonen. Dit is een unieke
kans, want wanneer de bewoners bij
ons zijn ingetrokken zijn deze woningen
niet meer voor het publiek toegankelijk.
Daarnaast komen, op misschien wel het
mooiste plekje in Mariëngaarde, zes driekamerappartementenen drie eenkamerappartementen te huur.
Zelfstandig wonen met zorg dichtbij. Of u
nu familie hebt wonen in Mariëngaarde
of het past helemaal bij uw woonsituatie.
Interesse? Bel voor meer informatie naar:
0492 – 34 85 10. Of kom eens kijken tijdens
het Open Huis op zaterdag 31 mei 2014.

Inrichting Mariëngaarde
Voorafgaand aan de verhuizing van de cliënten naar Mariëngaarde, moeten eerst
op allerlei gebieden voorbereidingen
worden getroffen. Denkbijvoorbeeld aan

inrichten van de ruimtes.
In Mariëngaarde komen twee groepswoningen voor mensen met een lichamelijke
beperking, drie kleinschalige woningenvoor dementerenden en twee kleinschalige woningen voor jong dementerenden.
Alle woningen moeten volledig worden
ingericht. Van gebaksvorkje tot televisie
en van gordijnen tot koffiekopjes. Door de
vele verschuivingen van zorgafdelingen
geconcentreerd in Bakel en Helmond
naar zorg Inrichting Mariëngaarde in de
verschillende dorpskernen, is het een
uitdaging om alle meubels en materialen
mee te verhuizen. Maar in tijden van financiële krapte worden mensen steeds
innovatiever! In het magazijn in Bakel
wordt kritisch gekeken naar wat nog voldoet aan de veiligheidseisen en wat bij
elkaar past. En tussen de bestaande afdelingen wordt soms ook geschoven met
meubels of spulletjes om het geheel
mooier en gezelliger uit te laten zien.
Je staat ooit versteld van wat er allemaal achter gesloten kastdeurtjes verborgen ligt! Met een opknapbeurt en een
vleugje creativiteit kan van grotendeels
bestaande materialen een nieuwe frisse
look worden gecreëerd!
13
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Gratis Bibliotheek Wise app bij
de bibliotheek
Nieuwe app: overal uw bibliotheekzaken
regelen De bibliotheek heeft een nieuwe
app ontwikkeld, waarmee leden altijd
en overal toegang hebben tot hun bibliotheek. De ‘Bibliotheek Wise’ app geeft
toegang tot de online catalogus, leden
kunnen direct reserveren, verlengen en
zien welke materialen ze in huis hebben.
Gebruik
De ‘Bibliotheek Wise’ app is er voor iOS
en Android en is gratis te gebruiken door
iedereen die lid is van een openbare bibliotheek in Nederland. Na het starten van
de app kiest de gebruiker via de plaatsnamenlijst zijn of haar eigen bibliotheek.
Inloggen kan met gebruikelijke gebruikersnaam/pasnummer en wachtwoord/
pincode. In de app kan de lezer onder andere eigen gegevens wijzigen, zoeken in
de catalogus, reserveringen plaatsen en
materialen verlengen.
Lastig om een keuze te maken uit het
aanbod van de bibliotheek? De klant
wordt geholpen met aanwinstenoverzichten, (persoonlijke) lees- en luisteradviezen. Ook is te zien hoe anderen titels
hebben gewaardeerd.
Ter vervanging
Er bestond al een bibliotheekapp met
ongeveer dezelfde functionaliteiten (app
‘De Bibliotheek’), maar die gaf te veel
problemen. De nieuwe ‘Bibliotheek Wise’
app is op dit moment naast de bestaande
app ‘De Bibliotheek’ te gebruiken. Naar
verwachting zal in de zomer app ‘De Bibliotheek’ niet meer functioneren. Een
belangrijk verschil met de oude app is de
techniek die wordt gebruikt om met het bibliotheeksysteem te communiceren

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
Verlengen voor anderen
Met de app kunnen ook materialen voor
anderen worden verlengd, bijvoorbeeld
voor gezinsleden. Daarvoor kan een
machtiging worden ingesteld. Na inloggen
door de gemachtigde is van alle gekoppelde personen te zien wat verlengd kan
worden. Verlengen kan direct, onder dezelfde inlog
Downloaden
Meer informatie (ook over e-books en andere apps van de bibliotheek) staat op:
http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/
collectie/apps
Er is een app voor iOS (downloaden via
https://itunes.apple.com/nl/app/bibliotheek-wise/id814323040?mt=8) en voor
Android (downloaden via https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.
bicat.wise.androidapp).

Beste inwoners van
Aarle-Rixtel,
De collecteweek is alweer een paar
weken geleden maar wij willen u even
laten weten dat we in ons dorp weer een
prachtig bedrag op hebben gehaald.
Dankbaar zijn we dat we met zoveel collectanten het mooie bedrag van 2312.95
op hebben gehaald. Met het geld dat de
collecte oplevert, financiert de Hartstichting vele onderzoeken en ook u kunt hier
uw mening over geven.
Dus stem ook ! Ga naar
www.hartstichting.nl/stemoponderzoek.
Namens comité Aarle-Rixtel ,
Tonny Verleisdonk, Jo Kicken, Ben Sibon,
Wilke v. Thiel, Martien v.d. Heuvel
en Jeanne Smits
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ViERBINDEN zoekt vrijwilligers
LAARBEEK - ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek is op zoek naar vrijwilligers
ter ondersteuning van mantelzorgers.
Mantelzorgers zijn mensen die zorgen
voor een naaste: een kind met een beperking, een ouder met dementie of een
partner met een chronische ziekte. Mantelzorg is geen baan waar je naar solliciteert, het overkomt je. Veel mensen
vinden mantelzorg vanzelfsprekend,
maar het is ook belangrijk dat mantelzorgers goed voor zichzelf blijven zorgen.
Daarom biedt ViERBINDEN mantelzorgers ondersteuning en informatie. Door
mantelzorgers en vrijwilligers bij elkaar
te brengen, kunnen we ervoor zorgen dat
mantelzorgers hun hart kunnen luchten,
even tijd voor zichzelf hebben of hun
huishouden draaiende kunnen houden.
Vrijwilligers kunnen b.v. lichte huishoudelijke werkzaamheden verrichten, een luisterend oor bieden of ondersteuning geven
bij de daginvulling van de zorgvrager.
Meer informatie:
Voor meer informatie over vrijwilligersvacatures kunt u contact opnemen met
Suzan de Koning van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 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 dorpsservicepunten.
LAARBEEK - ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek is voor Stichting Manege
de Raam op zoek naar bestuursleden.
De doelstelling van de Stichting is het
paardrijden voor de Laarbeekse rijverenigingen betaalbaar en dicht bij huis te

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
houden.
Stichting Manege de Raam zoekt bestuursleden, die actief willen deelnemen
in de organisatie en het besturen ervan.
Het is natuurlijk mogelijk om zelf ideeën
aan te dragen om meer activiteiten in en
om de manege te ontplooien. Zij vergaderen enkele keren per maand, mogelijk
ook in het weekend als er iets in of bij de
manege georganiseerd wordt.
Meer informatie:
Voor meer informatie over vrijwilligersvacatures kunt u contact opnemen met
Suzan de Koning van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 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 dorpsservicepunten.

Lentemarkt met
meiboomviering op 11mei
Zondag 11 mei aanstaande wordt er op en
rond de kiosk een lentemarkt gehouden.Gelijktijdig vindt er de meiboomviering plaats.
Op de lentemarkt (klein maar knus) zijn
allerlei leuke artikelen te verkrijgen die
zijn verbonden aan het voorjaar. Naast
allerle creatieve hebbedingetjes is er ook
kunstnijverheid te zien .Daarnaast wordt
er uiteraard gezorgd voor een natje en
een droogje. Op en rond de kiosk vinden
er allerlie muzikale optredens plaats,
waaronder leerlingen van de harmonie,
een kinderkoor,een dansgroep, Binderin
en andere livemuziek .De Helmondse
Morrisdansgroep verzorgt eeuwenoude
traditionele dansen begeleid door een
traditionele muziekgroep. Onderwijl wordt
door Folkloregroep Dikkemik de meiboom
opgericht.
De lentemarkt begint om 14.00 uur.
17
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Koninklijke onderscheiding. bij deze vereniging. Van 2004 tot 2012
Afgelopen vrijdagmiddag viel de heer
Joop Seijkens, Lage Hoeve 5 de eer te
beurt om van burgemeester Hans Ubachs
van de gemeente Laarbeek, de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van
Oranje Nassau in ontvangst te mogen
nemen. Joop was nietsvermoedend bij de
Couwenbergh uitgenodigd als penningmeester van de Coöperatieve Vereniging
Tot Uw Dienst voor een bespreking met
andere vrijwilligers van de Stichting Vierbinden. Hij werd compleet verrast toen
de burgemeester, in gezelschap van het
voltallige college, binnenkwam en hem
de onderscheiding uitreikte. Voor het oog
van een flink aantal bekenden en familie
werd Joop in het zonnetje gezet en geprezen voor zijn jarenlange verdiensten
voor diverse verenigingen en stichtingen
in Aarle-Rixtel en Laarbeek. Zo is hij al
vanaf de oprichting in 1972 bestuurslid
van de Bridgeclub Aarle-Rixtel, initiatiefnemer en organisator van de regionale
zomeravondcompetitie en het inmiddels
regionaal bekende Laarbeektoernooi.
Sinds geruime tijd is Joop wedstrijdleider
18

is Joop bestuurslid, penningmeester en
vrijwilliger geweest bij de Stichting Welzijn Ouderen Laarbeek. Vanaf 2012 is hij
vrijwilliger bij de Stichting Vierbinden en
actief in projecten voor het welzijn van ouderen. Hij is lid van de adviescommissie
seniorenhuisvesting,
medeorganisator
van de tweejaarlijkse welzijns- en woonmarkt voor senioren, lid van de projectgroep Blijvend Thuis in Eigen Huis. Van
2006 tot heden is Joop penningmeester
van de Coöperatieve Vereniging Tot Uw
Dienst en bemiddelt hij onder andere voor
de leden in vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als ik
hem vrijdagmiddag bezoek zit hij na te
genieten in zijn tuin achter zijn huis aan
de Lage Hoeve. De Brabantse vlag wappert fier in de voortuin. Hier woont een
mens die hart heeft voor de gemeenschap waarin hij woont en vooral voor zijn
leeftijdsgenoten want Joop is inmiddels al
73 jaar. Ik kom elke dag tijd te kort, zegt
hij desgevraagd, maar ik heb dit vrijwilligerswerk altijd met heel veel plezier gedaan en nog steeds. Na zijn arbeidzame
leven als hoofd technische dienst bij stei-
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gerbouwbedrijf SGB in Helmond, wil Joop
actief blijven. Bridgen heb ik altijd met hart
en ziel gedaan, samen met mijn vrouw. Ik
ben in de Rips geboren en in 1970 ben ik
in Aarle-Rixtel komen wonen, destijds in
de Haffmansstraat. We wonen nu al weer
heel wat jaren aan de Lage Hoeve. We
hebben twee dochters, die allebei in Beek
en Donk wonen en al vier kleinkinderen.
Ik ben blij verrast met de onderscheiding
en zolang ik nog gezond blijf zal ik dit werk
blijven doen. We genieten nu nog even
na en vanavond sluiten we de dag af met
een etentje buiten de deur, samen met de
kinderen. En zo is de eerste Koningsdag
in Nederland voor Joop Seijkens toch een
bijzondere dag geworden.
JWP.

Seniorenwandeling
A.s. donderdag 1 mei is er weer de maandelijkse wandeling rond Aarle van de
KBO/Seniorenvereniging.
Deze (relaxte) wandeling is ongeveer 6,5
kilometer lang en voert weer langs mooie
plekjes van ons buitengebied.
Vertrek: 9.30 vanaf de pastorie aan de
Heindertweg

Bezorger gezocht.
De redactie van het gemeenschapsblad
is op zoek naar een bezorger voor het gebied
Kloosterdreef Biezen Peeldijk
Pater Eustachiuslaan
Prof. Dondersweg.
Zoals bekend is de bezorging van dit blad
eenmaal per twee weken. Aanmelden
kan via een van de redacieleden.

Gemeente verkoopt reststroken
met korting!
LAARBEEK - In december 2013 is de
gemeente al gestart met de verkoop
van reststroken grond. Reststroken zijn
stroken grond die meestal aan de voor-,
zij- of achterkant van een woonperceel
liggen en deel uitmaken van het openbaar groen.
Proefgebied Beek
De bebouwde kom van Beek is in eerste
instantie aangewezen als proefgebied.
Tijdens de proef geldt een korting van
maar liefst 30% op de normale verkoopprijs reststroken (exclusief bijkomende
kosten).
Sinds de start van het project hebben al
heel wat inwoners van deze kortingsregeling gebruik gemaakt. En dat kan nu
nog steeds. De proefperiode is nog niet
voorbij. Nog steeds kunnen reststroken
met korting worden gekocht.
Reststroken in andere wijken en kernen
Niet alleen inwoners van Beek kunnen
reststroken aankopen. Ook geïnteresseerde inwoners van andere wijken en
kernen kunnen nog steeds aanvragen indienen. En ook zij kunnen nog steeds van
de korting profiteren.
Interesse
Heeft u interesse van een reststrook, dan
vindt u op onze website www.laarbeek.
nl een aanvraagformulier. Als u zoekt op
‘reststroken’, dan vindt u ook een informatiefolder met enkele rekenvoorbeelden.
Ook de criteria voor de beoordeling van
aanvragen tot verkoop of verhuur treft u
daar aan.
Vragen?
Neem dan contact op met Mathieu
Schellen of Marieke Brock van Intersolum, via het algemene telefoonnummer
van de gemeente Laarbeek 0492 469 700
of per e-mail interso-lum@laarbeek.nl.
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De Meikever
De klassieke fout van de snelle verslaggever is met een half oor luisteren naar
informatie, geen navraag doen of de informatie wel klopt en dan gewoon in dit blad
schrijven dat er voor de eerste keer een
trouwerij plaats gaat vinden in het Kouwenbergs Kerkje. Fout dus en onmiddellijk terecht gewezen door een van de gastvrouwen. Natuurlijk weet je dan direct dat
een rectificatie op zijn plaats is. Bij deze
dus en excuses aan al de trouwparen
die het laatste paar voorgingen. Jullie
huwelijk is echt geldig. Met de Poort van
Laarbeek heeft Aarle-Rixtel er weer een
supermarkt van formaat bij en is de klant
koning want we hebben de keus. Weliswaar een stukje buiten het echte centrum
van ons dorp, als het gewed is net zo ver
als naar de Dreef maar och, wij tellen
weer mee in de wereld. De Aldi is niet de
eerste de beste. Ik heb even gezocht naar
de betekenis van de naam. Opgericht in
1946 door de gebroeders Theo en Karl(
AL)brecht als( DI)scountwinkel en dit jaar
al ruim 7600 filialen over de hele wereld,
alleen al in Duitsland ruim 2400, met een
omzet van 23,5 miljard euro. De gebroeders zijn nog steeds eigenaar en worden
gerekend tot de rijkste Europeanen. En
wij gaan ze een handje bij helpen om dat
te blijven. Zonder reclame te maken, het
is maar dat U het weet. Het aanzicht van
het dorp is er met dit markante gebouw
best op vooruit gegaan en een stukje
werkgelegenheid is in deze dagen ook
belangrijk. Want het wil maar niet vlotten
met de winkeltjes in het dorp. Het probleem van bijna alle kleine kernen in ons
land. Jonge enthousiaste ondernemers
starten vol goede moed maar moeten na
korte tijd inzien dat hun nering niet altijd
brengt want ze er van verwacht hadden.
Aarle onderneemt heeft echter een jonge
energieke voorzitster gekregen, ons aller
Jantine de Jongh. Misschien is zij de ko-
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mende jaren wel de stimulerende factor
voor de jonge ondernemers. Druk is het
momenteel in ieder geval in de straat
maar dat heeft niets met de aantrekkingskracht van onze winkels of horeca
te maken, maar alles met de wegwerkzaamheden in Beek. Ik heb het in alle
rust eens zitten bekijken bij de sluisjes
maar d’r zitten ” aangestookte” bij. Als
ze ook maar een paar seconden moeten
wachten… en dan maar gassen. Van 30
kilometer hebben ze nog nooit gehoord.
Gelukkig dat er een actieve werkgroep
de verkeersproblemen in kaart brengt. Ik
weet wel dat je zeker moet kijken naar de
mentaliteit van veel weggebruikers. Daar
mankeert wat aan en dan kun je nog zoveel verkeerssituaties aanpassen of verbeteren. Verspilde energie en geld want
zulke lui trekken zich niets aan van de
spelregels. Daar moet de wijkagent maar
eens meer naar kijken. Er was toch een
“verkeershufter ”project van de politie. Ik
hoor of lees daar maar weinig meer over.
Ik hoor eigenlijk helemaal weinig van de
politie. Ja een mooie foto in de Mooi Laarbeek krant. Terwijl de foto werd gemaakt
werd er al weer ergens ingebroken,
denk ik bij mezelf. Ik heb in ieder geval
informatie uit betrouwbare bron dat er
de laatste tijd nogal wat geroofd wordt in
ons dorp. Dan is een extra waarschuwing
toch wel op zijn plaats. Je kunt natuurlijk
ook anders redeneren. Teveel publiciteit
brengt alleen maar onrust. We maken
het wel bekend als ze gepakt zijn. Maar
een gewaarschuwd mens telt toch voor
twee. In de opsporingsprogramma’s op
t.v. smeken ze ons bijna op de knieën om
alle tips en informatie te melden, tot in
den treure. Maar als wij niet weten dat er
weer boeven op pad zijn. Misschien twitteren ze wel, die wijkagenten, maar hoeveel inwoners van Aarle twitteren er niet,
dus die weten dan nog niets, los van de
vraag of bij dat twitteren wel goede informatie loskomt. Ik twitter maar zachtjes de
meimaand in, mijn maand. De meikever.
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68
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De Heindert
verhuist…
Na jaren wachten is het eindelijk zover:
binnen nu en anderhalf jaar zal er een
nieuw gebouw verrijzen op de plek waar
nu basisschool de Heindert en Fides al
jaren een deel van de Aarlese kinderbevolking van onderwijs en opvang voorzien. In het nieuwe gebouw zullen ook
basisschool De Driehoek en Peuterspeelzaal De Rakkertjes (Spring) hun intrek
nemen. Maar zover is het nog lang niet.
De afgelopen maanden is er op De Heindert flink opgeruimd. In ruim een halve
eeuw is er een aardige voorraad opgebouwd en veel spullen hebben nog een
nieuw leven kunnen krijgen. De week van
21 april staat in het teken van afscheid
nemen door het team van leraren en
door de kinderen. Op een speelse manier
wordt er aandacht geschonken aan het
gebouw dat zo lang dienst heeft gedaan
en nu mag wijken voor een nieuw en modern gebouw.
Vanaf 6 mei zal de verhuizing plaatsvinden van de Heindertweg naar de tijdelijke locatie aan de Lijsterstraat, op het
veld naast de Dreef. En vanaf woensdag
14 mei zullen de kinderen van de Heindert daar voor het eerst naar school gaan.

Dat betekent dat de kinderen, zowel met
als zonder begeleiding van een ouder,
andere routes naar school zullen fietsen
en wandelen. Er zullen meer kinderen de
Dorpsstraat oversteken ter hoogte van
Grand Café Stout en ook zal het drukker
worden met schoolverkeer op de Bosscheweg. Op het veld vóór de school is
inmiddels een tijdelijke parkeerplaats met
‘Kiss & Ride’ strook aangelegd. Op de
‘Kiss & Ride’ strook is het de bedoeling
dat ouders in de auto afscheid nemen
van hun kinderen, ze uit laten stappen en
vervolgens meteen weer doorrijden. Het
eenrichtingsverkeer op de Lijsterstraat
wordt gehandhaafd, zodat de auto’s via
de Bosscheweg hun weg kunnen vervolgen. Aan ouders wordt gevraagd te
parkeren op de tijdelijke parkeerplaats
voor de school of op de parkeerplaatsen
naast de Dreef aan de Duivenakker. Het
personeel zal gebruik maken van de parkeerplaatsen aan de Duivenakker. Dit om
de buurtbewoners in de Lijsterstraat en
Merelstraat zoveel mogelijk te ontlasten.
Tijdens de Dorpsfeesten zal de feesttent
op de parkeerplaatsen staan en is het
hele veld niet toegankelijk. Ouders en
personeel zullen dan wel gebruik moeten
maken van de omliggende straten. Om
het verkeer in goede banen te leiden zal
een aantal ouders de eerste weken in
de ochtend als verkeersbegeleiders op23

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

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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treden (herkenbaar aan de fluoriserende
hesjes).
Het is voor iedereen even wennen. Gelukkig hebben we een prettig tijdelijk gebouw op een mooi stukje Aarle-Rixtel. We
Naar het WK in Brazilië?
gaan er een leuke tijd van maken en uiteindelijk krijgen we er een heel mooi geLaat u tijdig vaccineren!
bouw voor terug!
Werkgroep Brabants Veiligheidslabel van Zaterdag 13 juni is de aftrap van het Wede Heindert.
reldkampioenschap voetbal in Brazilië.
Reist u als Oranjesupporter het NederTeun Senders (10 jaar), leerling BS De lands elftal achterna? Dan is het belangHeindert aan het woord:
rijk dat u van tevoren de benodigde vacToen ik voor het eerst hoorde dat de cinaties haalt, zoals Hepatitis-A en DTP.
school ging verhuizen naar de tijdelijke Zo kunt u optimaal genieten en komt u
locatie, dacht ik er nog niet echt over na. gezond weer thuis.
Ik dacht: Okay, goed… maar toen ik in Vaccinaties
groep 5 zat (schooljaar 2012 – 2013), Ondanks de snelle ontwikkelingen is Brahoorde ik er meer over en dacht: Jammer zilië nog steeds een ontwikkelingsland.
van zo’n mooi oud gebouw, maar het Ziekten als Hepatitis A, malaria en dengue
is aan vervanging toe. Later, toen ik in komen er nog volop voor. Voor een groot
groep 6 zat (schooljaar 2013 – 2014), deel van Brazilië is tevens een vaccinatie
kreeg ik de eerste plaatjes te zien van het tegen gele koorts nodig. Het is belangrijk
nieuwe gebouw. Ik kreeg een idee wat ik om deze uiterlijk eind mei te halen. Het
ervan vond. Een beetje anders als eerst, duurt ongeveer tien dagen voordat dit
ook mooi, maar wel een beetje wennen. vaccin goed werkt.
Ik vind het fijn dat er op school een over- Voor sommige speelsteden raden we
nachting is om afscheid te nemen van aan om malariapillen te slikken. Deze zijn
het oude (53 jarige) gebouw, waar ik al verkrijgbaar op recept en worden uitgesinds mijn kleutertijd op zit en veel her- schreven tijdens een consult. Zowel voor
inneringen aan zal hebben. In de laatste malariapillen als voor de benodigde vacweek dat we op het oude gebouw door cinaties kunt u een afspraak maken.
zullen brengen, gaan we dus op school Advies op maat
slapen. We gaan ook nog meer leuke Welke vaccinaties u nodig heeft is afhandingen doen. Ik heb bijvoorbeeld gehoord kelijk van uw specifieke reis. Voor advies
dat de school versierd word. We gaan en vaccinaties op maat, maak een afook andere leuke spelletjes doen. De tij- spraak voor het reizigersspreekuur bij de
delijke locatie is volgens mij ook wel een GGD Brabant-Zuidoost.
beetje wennen. Ik heb hem al gezien. Een Ga naar www.ggdreisvaccinaties.nl of bel
paar speeltoestellen van de oude school 0900-8222467.
staan er. Bijvoorbeeld de zandbak van de
onderbouw. En het klimrek van de bovenbouw. Het is een klein gebouw met een
kleine speelplaats. Elke klas neemt zijn
digibord en beamer mee. Ik denk dat het
wel leuk gaat worden. Eigenlijk denk ik
wel dat het SUPER leuk gaat worden! Ik
kan haast niet wachten tot het zover is!
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Café van Bracht

Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen
Kerkstraat 9, 5735 BW Aarle Rixtel Telefoon 0492-381221

www.twanvanhout.nl
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aanmelden via info@studiopurana.nl of
even bellen met 06 542 801 64
Studio Purana. Dorpstraat 17
Aarle Rixtel. www.studiopurana.nl
www.facebook.com/StudioPurana

I.V.N. Laarbeek:
Adem en Inspiratie avond.
Op donderdag 1 Mei is er een Ademwerk
informatie avond bij studio purana
aan de dorpstraat 17. Erik van Tilburg die
inmiddels afgestudeerd is al adem coach
bij het instituut uomo-universale te Bronkhorst zal uitleggen wat de positieve effecten van een volledige diepe ademhaling zijn en hoe je je adem patroon
blijvend kunt verbeteren.
Voor meer energie een beter gevoel,
goed slapen, minder stress en vergroting
van je long capaciteit.
Aanvang 20.00 uur deelname 5 euro

Op zondag 4 mei vindt in de Bimd het
jaarlijkse natuurontbijt plaats. Het natuurontbijt is een landelijke actie, bedoeld
voor niet leden, leden zijn natuurlijk van
harte welkom.
Het ontbijt is om 8.30, Het is natuurlijk
leuk om na het ontbijt samen met een gids
kennis te maken met het rondje door “de
Bimd”en het pas aangelegde blote voetenpad en onze prachtige insectenmuur .
De activiteit vindt plaats in ons clubgebouw “de Bimd” gelegen aan de Beekseweg in Aarle Rixtel.
Kosten hiervoor € 5,00
Voor meer info kijk op onze site:
www.natuurontbijt in ivn natuurtuin de
bimd laarbeek.
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Naast ons doordeweekse programma,
staan er meestal op zondagmorgen twee
tochten op het programma. Op 4 mei zijn
dat de Heitoertochten van 101 en 82 km.
en op 11 mei rijden we de Vierlingsbeektochten van 105 en 76 km. Voor de langste
afstand wordt om 08.00 uur vertrokken en
de kortere route wordt gereden door de
25-km. groep en die starten om 08.30 uur
vanaf het kerkplein.
Op 18 mei staan de Dorp aan de Riviertochten op het programma. Dan is er
keuze uit 6 afstanden, 40-60-100-125 en
150 km. GEHEEL UITGEPIJLD. Dus iedereen kan op deze dag op de pedalen.
Volgende keer meer of kijk voor meer info
op www.aandewielen.nl.
Er waait een frisse wind,
in de Helmondse politiek,
het nieuwe college is er uit,
ook zij willen schijnbaar GEEN RUIT.
Wind kan in de politiek,
echter alle richtingen uit waaien,
voor je het weet,
gaan de kontjes weer draaien.
Frisse vlaggen waaien er ook in Ale,
onze middenstand heeft gekozen,
voor heldere kleuren,
die de straat en omgeving opfleuren.
Het geeft meer cachet,
dan de armentierige bloembakjes,
want dat was pet.
RD

Klokje

Jong – LEREN
Naast individuele begeleiding is huiswerk
maken in kleine groepjes mogelijk op
maandag- dinsdag- woensdag en donderdagmiddag. Louise de Jong, Lieshoutseweg 83, A-R, 0492 382668. www.jongleren.com Louise@jong-leren.com
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18 mei informatie middag
Zeilkamp Laarbeek 2014

LAARBEEK – Op zondag 18 mei organiseert Stichting Zeilkamp Laarbeek een
informatie middag voor iedereen die interesse heeft in watersport. Al meer dan 40
jaar organiseert Stichting Zeilkamp Laarbeek een zeilkamp op de Loosdrechtse
plassen, voor jongens in de leeftijd van
12 t/m 18 jaar. Wil je op een zeer laagdrempelige manier leren zeilen (is geen
must) of vindt je het leuk om te kanoën,
vissen of te surfen? Het is natuurlijk ook
leuk als je gewoon een keer zonder je ouders op vakantie wilt. Dan is dit zeilkamp
zeer geschikt voor jou. Dit jaar vindt het
kamp plaats van 9 t/m 16 augustus op het
Holtus Eiland te Loosdrecht.
Is je interesse gewekt? Kom dan naar
de informatie middag zondag 18 mei van
14:00-16:00 uur, Scheepstal 3 te Helmond. Kijk op www.zeilkamplaarbeek.nl
of mail: info@zeilkamplaarbeek.nl, ook te
volgen op twitter @ZLaarbeek
Hopelijk zien we jou dus ook op dit geweldige eiland in 2014!

Klokje
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.
29

30

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
handboogsport de laatste eeuw heeft
doorgemaakt en met welke bogen tegenwoordig de wedstrijden worden verschoten.
Vanuit het eigen archief was een selectie
van foto’s, artikelen en fotoboeken beschikbaar om in te zien. Een groot deel
van de ruim 150 jarige geschiedenis van
de vereniging was hierin terug te vinden.
Gezien de belangstelling en de reacties
op de opendag is deze zeker voor herhaling vatbaar.
Mooi resultaat Handboogschutterij de
Eendracht op het nederlaagtoernooi
van Handboogvereniging Krijgsman
Soranus in Lieshout.

Geslaagde Opendag bij HandAarle Rixtel. Handboogschutterij de Eenboogschutterij de Eendracht. dracht was afgelopen donderdagavond
Op zondag 13 april j.l was het Opendag bij
HBS de Eendracht in Aarle Rixtel. Deze
dag was bedoeld om de “nieuwe doel”
in werking te laten zien aan belangstellenden en om kennis te kunnen maken
met de handboogsport. Een behoorlijk
aantal mensen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Onder het genot van een kop koffie werd
het reilen en zeilen van de vereniging uit
de doeken gedaan en bestond de mogelijkheid voor bezoekers vanaf ca 10 jaar
om zelf een boog ter hand te nemen en
het schieten hiermee te ervaren. Verschillende bezoekers hebben hier gebruikvan gemaakt en enkelen hebben al
aangegeven, gebruik te willen maken van
de aangeboden introductiecursus om te
kijken of de handboogsport echt iets voor
hen is. Mogelijk levert dit voor de vereniging nog nieuwe leden op en deze zijn
natuurlijk altijd welkom.
Er was ook een verzameling pijlen en
bogen te zien welke de verschillen in
stijlen en klassen goed weergaven. Ook
goed te zien was welke ontwikkeling de

in Lieshout voor het verschieten van de
wedstrijd tegen HBV Krijgsman Soranus.
Voor de deelname aan het jaarlijkse nederlaagtoernooi was de Eendracht met
12 schutters present. Zoals vanouds
werd het weer een leuke wedstrijd die
vlot verliep en uiteindelijk ook een mooi
resultaat opleverde. De Eendracht schoot
2090 punten bijeen en dit leverde een
gemiddelde op van 174,17 punten. Voor
het berekenen van het resultaat gaat
men uit van het gemiddelde van het vorig
jaar (174,84). Verschil was – 0,67punten.
Krijgsman Soranus haalde zelf + 4,39
punten en dit leverde als totaalscore
-5,06 punten op voor de Eendracht. Aan
het einde van het toernooi zal blijken wat
dit waard is geweest.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Toon van Hoof		
224
2. Frank Schepers		
223
3. Walter Jansen		
219
4. Erwin Wijnhoven		
217
5. Michiel Verbakel		
182
6. Geert v. Ganzenwinkel
175
7. Paul van Bakel		
161
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8. Jo Maas			
9. Martien v/d Graef		
10. Gerrie van Hoof		
11. Wim van Mol		
12. Harrie Moors		

156
150
137 (hs)
136
110 (hs)

Op donderdag 1 mei a.s. vindt de volgende wedstrijd van het van Ganzenwinkeltoernooi plaats. Hiervoor komt HBV
Sint Anthonius uit Nijnsel op bezoek. Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 3 mei volgt voor de Eendracht
de uitwedstrijd bij HBV de Haagse Rozenknop in Helmond. Deze wedstrijd begint om18.00 uur.

Massage bij kanker,....
Wanneer je geconfronteerd wordt met
de ziekte kanker in je eigen leven dan
staat de wereld even stil. Alles komt in
het teken te staan van ziek zijn en het
overwinnen van de ziekte. Je komt in een
stroomversnelling van emoties terecht.
Veelal moet je verschillende ingrijpende
behandelingen ondergaan. Voor jezelf en
jouw omgeving is dit een moeilijke tijd.
Massage geeft geen genezing maar kan
in dit proces een grote steun zijn. Uit onderzoek is gebleken dat masseren bij
mensen met kanker de kwaliteit van het
leven van dat moment kan verbeteren.
Door het aanraken met aandacht wordt
het mogelijk het vertrouwen in je eigen
lichaam te herstellen. Symptomen als
pijn, spanning, stress, vermoeidheid, slapeloosheid en depressie kunnen verminderen. Er komt ontspanning voor lichaam
en geest.
In dit proces kan en wil ik graag naast je
staan.
Massage kan in elke fase
Tijdens de behandel fase:
Je bent misschien met chemotherapie,
bestralingen of hormoontherapie bezig.
Ook nu kan je ter ondersteuning gemas-
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seerd worden. De massage ontspant en
kan pijnvermindering geven.
Na de behandelfase:
Je komt in het controle traject. De behandeling is klaar, maar om de zoveel tijd
moet je naar het ziekenhuis voor controle.
Dit geeft spanning en onzekerheid. Je kan
nog klachten hebben van de behandeling,
zoals een slechte conditie, gewrichtsklachten, vermoeidheid, opvliegers, geen
of weinig energie hebben. De massage
kan je herstel ondersteunen. Je kan de
regie over je eigen lijf en leven weer gaan
voelen en er contact mee maken.
Wanneer je niet meer beter wordt:
Deze fase kenmerkt zich door vragen en
onzekerheid.
Hoelang en hoe zal deze laatste tijd eruit
zien. Hoe houd ik me staande na zo’n
moeilijk bericht. Massage kan in deze tijd
een moment voor jezelf zijn, ontspanning
en liefdevolle aanraking. Een moment
waar emoties gevoeld mogen worden.
Bovenstaande geldt overigens ook voor
de naasten die nauw betrokken zijn bij
degene met kanker.
Ook voor u als partner, kind, familielid
of vriend(in) is het een spannende tijd,
waarin veel veranderd en er allerlei onzekerheid komt.
Het is goed om dan even een moment
van ontspanning en tijd voor jezelf te
hebben. Door goed voor jezelf te zorgen
kan je ook weer goed voor elkaar zorgen
en een massage is dan echt geen overbodige luxe…
Voor meer informatie of het maken van
een afspraak kunt u contact opnemen met
Alexandra van Heijst - sportmasseuse
(en verpleegkundige), gevestigd in Aarle-Rixtel aan de Molenstraat 9 a, Mob. 06
- 26891572
Corrie Ligteringen - sportmasseuse (en
verpleegkundige), gevestigd in Beek en
Donk aan de Waterhoenlaan, Mob. 0654622866
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50 jaar geleden
16 april Diploma uitreiking In Aarle-Rixtel zal a.s. donderdag om acht uur
in het patronaat de uitreiking plaatsvinden
van de diploma’s behaald door de kinderen, die het jeugd verkeersexamen
1964 met succes hebben afgelegd. Na de
uitreiking van de diploma’s zal de avond
nog door diverse attracties worden omlijst. Ook de ouders van de kinderen zijn
welkom.
16 april Priesterfeest Ter bekostiging
van de viering van het drievoudig priesterfeest van de Aarle-Rixtelse neomisten: P.
Jeurgens, T. Verschuren en W. Senders ,
op zondag 14 juni, wordt zaterdag in het
hele dorp een tweede en tevens laatste
huis aan huis collecte gehouden. Indien
deze tweede collecte minstens evenveel
zal opleveren als de eerste, kunnen de
plannen voor een waardige parochieviering rond dit priesterfeest gerealiseerd
worden.
20 april Zangconcours te Aarle-Rixtel
Bij gelegenheid van het 65 jarig bestaan
van het Aarle-Rixtels gemengd koor “De
Klokkengieters van 1660” organiseert
deze vereniging een groot zangconcours
voor kinderkoren, gemengde koren,
dames- en herenkoren. Als juryleden
zullen fungeren de heren: L. Smeets, Den
Haag; H. Houët, Eindhoven en J. Vermulst, Helmond. Het concours wordt gehouden op zondag 27 september. Voor de
deelnemende verenigingen worden, als
prijzen, waardevolle klokjes, vervaardigd
door klokkengieterij “Petit en Fritsen” te
Aarle-Rixtel, beschikbaar gesteld.
22 april Boerinnenbond Vele leden van
de boerinnenbond “St. Bernadette” te
Aarle-Rixtel waren dinsdag avond op de
feestvergadering in de zaal van café van
den Elzen. De aanwezigen werden toege34
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sproken door pater Monaldus uit Handel,
die als onderwerp had gekozen: “Strijd
tussen oud en nieuw”. Na een koffiepauze
met tractatie werd de vergadering voortgezet met diverse mededelingen. Onder
meer werd besloten om deze zomer een
reis te organiseren voor de gehuwden en
een reisje voor de kinderen van de leden.
Verder zal op een nog nader vast te stellen
datum, doch in ieder geval tussen 1 en 10
mei, een bezoek worden gebracht aan de
nationale huishoudbeurs te Utrecht.
25 april Jonge boerenstand In het clubhuis van Bracht hield de Aarle-Rixtelse
jonge boerenstand, onder voorzitterschap
van de heer G. van Asten, een goed bezochte ledenvergadering, waarop de samenstelling van het zomerprogramma
bekend is gemaakt. Dit zomerseizoen
zal er een reisje zijn voor de leden, dat
in samenwerking met de boerinnenbond
zal worden georganiseerd. Ook zal er een
rijwieloriëntatie tocht worden gehouden.
Tevens zal worden deelgenomen aan de
sportdagen te Milheeze en Gemert. Het
bestuur zal trachten een varkens beoordelingswedstrijd te houden.
29 april Oranjefeest in Aarle-Rixtel
Voor de viering van Koninginnedag is in
Aarle-Rixtel het volgende programma
opgesteld: 8.00 uur H. Mis; 8.30 uur uitsteken der vlaggen; 10.00 uur muzikale
rondwandeling van harmonie “De Goede
Hoop” ( vertrek bij café van den Heuvel);
9.30 uur cowboyfilm in het patronaat voor
de leerlingen van de 4e, 5e en 6e klas en
andere jongens en meisjes; 14.30 uur tekenfilm in het patronaat voor jongens en
meisjes van de kleuterschool en de 1e, 2e
en 3e klas; 13.00 uur start wieleroriëntatierit bij het gemeentehuis. Prijsuitreiking
na afloop in het gemeentehuis. Deelname
staat voor iedereen open. Inschrijving
dienst te geschieden uiterlijk om half 12 in
het zaaltje achter het gemeentehuis.
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