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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:  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 
NL37RABO01014.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
redactie@gemeenschapsblad.nl
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Het Klavier 4, 5735 BK,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo NL37RABO010 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: 13-4  /  4-5  /  18-5  /  1-6  /  15-6  /  29-6  /  13-7  /  31-8
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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 Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel 
 Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl 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
WOCOM: 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.
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK NATAL Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 
 Afspr. ma t/m vr van 9:00 u tot 12:00 u 0492-367703     
 Dienstdoende verloskundige: 0492-367703
FYSIO&ZO  AARLE-RIXTEL Kouwenberg 13, www.fysioenzoaarlerixtel.nl tel. 381288   
 Fysiotherapie-Manueeltherapie-Bekkenfysiotherapie-Sportfysiotherapie-Medical Taping 
 Flow Laarbeek pychosociale hulpverlening 06-44051822    
 Dragon TCM acupunctuur/tuina-massage 06-40927813     
 Klassieke Homeopathie Kathrin Sprenger 06-13518709
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120. 
 Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264. 
 Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524. 
 Voeding dieetadvies en leefstijlcoaching Karin Burg Tel: 06-20357560
 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
WIJKTEAM ZORG & WELZIJN: Heindertweg 87 , tel.0492-469700. Bereikbaar tel. ma,di,
 wo,do van 9.00 tot 12.00 uur. Inloopspreekuur di, do van 9.00 tot 12.00 uur
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.
DIERENOPVANGCENTRUM De Doornakker Tel 040 2811358
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

Donderdag 2 april – WITTE DONDERDAG
Geen Eucharistieviering in Aarle-Rixtel. 
Wel een Eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Michaëlkerk in Beek en Donk.

Vrijdag 3 april – GOEDE VRIJDAG - Dag van Vasten en Onthouding.
15.00 uur Kerk – Kruisweg
 Plechtige Kruisweg m.m.v. het Kerkkoor O.L.V. Presentatie
’s Avonds geen Eucharistievieringen  in Laarbeek.  

Zaterdag 4 april - Paaszaterdag 
Voorganger Pastor Hasselman
20.30 uur Kerk - Paaswake m.m.v. het  Kerkkoor O.L.V. Presentatie
 Henk van den Berkmortel   (par.)
Zondag  5 april  – HOOGFEEST VAN PASEN 
09.00 uur Kapel- Peuter-en kleuterviering- voorganger diaken Ton Schepens
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – voorganger Pastor Hasselman
 m.m.v. Gemengd koor de Klokkengieters
 Martin van den Boogaard   (par.)
 Jo Daniëls – Gijsbers    (KBO)
 Familie Manders – Bouw   (fund.)
 Overleden familie van Stiphout – van Alphen
 Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
 Grada Vogels en familie
 Edward en Richard Verschuuren
 Hanneke van Berlo
 Sien Nooijen     (fund.)
 Herman Biemans    (KBO)
 Adriaan Loomans
 Nelly van de Ven    (par.)
 Eduard Bekx
 Frans van den Boomen
 Maarten Wouters
 Jan Romme
 Jes van Roij
 Hans van Brug
 Martien van de Kerkhof
Maandag 6 april - Tweede Paasdag
10.00 uur Eucharistieviering  in de Michaëlkerk in Beek en Donk. 
 Géén viering in Aarle-Rixtel.
11.30 uur Peuter-en kleuterviering voor de kinderen uit Laarbeek in de Michaëlkerk  
 in Beek en Donk. 

Week van donderdag 2 april t/m vrijdag 10 april
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Woensdag  8 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zondag 12 april t/m vrijdag 17 april 

Zondag  12 april  – 2e Zondag van Pasen (Beloken Pasen)
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Cantorij
 Henk van Duppen    (koperpoetsploeg)
 Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
 Piet en Maria Coolen - Martens
 Martien van der Linden
 Wim Strik     (par.)
 Christien van der Asdonk – Kuijpers  (par.)
 Ben Sibon     (Zonnebloem)
 Familie Martens – Brouwers en Frans Martens
 Jo Houben
 Overleden ouders Jansen-Bens, zoon Tinie en dochter Antonette 
 Overleden ouders Kweens - de Hoon
 Jan Hendrix     (trouwdag)
 Voor vervolgde christenen in Irak 
 Tot welzijn van de parochie
11.00 uur Kapel – Doopviering
 Owen van der Velden
11.45 uur Kapel – Doopviering
 Lisa Schoonings
  
Overleden
Klara van den Heuvel, Bosscheweg 62, 82 jaar.

Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster 
aanwezig op de pastorie in Aarle-Rixtel, tel 381215.  U kunt dan terecht met vragen 
over de parochie en voor het opgeven van misintenties,  het aanmelden voor een 
doop, huwelijk of jubileum . Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzal-
ving of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken  kunt u bellen naar 0492-
461216.

Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 10 mei.
Voor de doop van uw kindje  kunt u zich  tot  een week voor het doopgesprek van 
20 april opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk: tel. 0492-
461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl 
Het doopvoorbereidingsgesprek  is  om 20.00 uur in de pastorie,  Heindertweg 1 in 
Aarle-Rixtel.  Beide ouders worden verwacht daar aanwezig te zijn.
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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:
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 zon-
dagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het Duits. 
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl

Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste Parochianen die niet meer mobiel zijn. 
Ook u hoort erbij!
We kunnen als u dat wenst, elke veertien dagen na de H. Mis de H. Communie bij u 
thuis te brengen. Vanaf 11.00 uur kunt u ons dan bij u thuis verwachten.
U kunt zich telefonisch aanmelden op tel. Nr. 382531 van Tosca Ruijters.
Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze dienst te bewijzen.
Samen vormen we de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Communie groep.

Vastenactie 28, 30, 
31 maart. 

Het betreft het bouwen van een toilet-
gebouw in een van de kleine dorpen in 
het noorden van Ghana. De naam van 
de plaats is Puffien-Baagagn. Het is een 
dorpje van 800 inwoners en is een onder-
deel van een groter dorp van totaal 2000 
inwoners.
Wij hopen dat U de huis aan huis collecte 
in de week voor Pasen weer, evenals u 
dat reeds deed in de afgelopen jaren, gul 
wilt ondersteunen zodat de mensen daar 
gezonder kunnen gaan leven. Gezond-
heid begint bij een goede sanitatie. 
Sanitatie = de gehele sanitair voorzie-
ningen -, waterleiding, riool, sanitair enz, 

voorlichting over nut en noodzaak van 
hygiënisch leefomstandigheden als een 
preventieve maatregelen ter verlaging 
van de kans op het krijgen van een door 
ontlasting en/of water overgedragen in-
fectieziekte. 
Probeer eens voor te stelen als U ge-
bruik maakt van de toilet dat dit een open 
riool is, dat op ieder  moment van de dag. 
Misschien kunt u dan een kleine bijdrage 
geven aan de collectant.  Een goed hy-
giëne is een belangrijk voor iedereen op 
deze aardbol.  
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met Ton Schepens van de Stg. 
Vrienden van de gemeenschap Duayaw 
Nkwanta of met ondergetekende namens 
de MOV.
Ton Schepens     06-15690059                                        
Elly Wijnen 0492-383091
Stg. MOV Aarle-Rixtel
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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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Medeparochieanen,

Op zondagmorgen 12 april aanstaande zal Rudy Kweens gehuldigd worden voor de 
vijftig jaar dat hij zich voor onze geloofs- en dorpsgemeenschap inzet als:

Misdienaar vanaf 25 februari 1965.
Acoliet vanaf 2000
Koster vanaf 2008
Voorbereiding doopvieringen vanaf 2000 in de Mariakapel
Begeleiding en opleiding misdienaars vanaf 2000
Organiseren uitstapje misdienaars vanaf 2000
Bezoekt de werkgroepenvergaderingen vanaf 2000
Verder verricht Ruud allerlei werkzaamheden voor onze kerk O. L. Vrouw Presen-
tatie en Mariakapel in Aarle - Rixtel.

Wij nodigen u allen van harte uit om tijdens deze feestelijke viering van 9.30 uur in 
onze parochiekerk aanwezig te zijn. Aansluitend is er in de kerk, onder het genot 
van een kop koffie, gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.

Henk van Eijndhoven, namens het parochiebestuur
Sissy van de Weijer-Vogels, contactpersoon voor Aarle-Rixtel
Tonnie Gijsbers, contactpersoon voor Aarle-Rixtel

Kom op 2 april 
dansen in de Zonnetij!

De volgende dansavond staat al weer 
voor de deur. We dansen op de donder-
dagavond 
De eerstvolgende dansavond is Don-
derdag 2 april van 19.30u tot 21.30 uur. 
Onder leiding van de ervaren DJ Gerrit 
Jacobs zullen er verschillende gezel-
schapsdansen voorbij gaan komen. Te 
denken valt aan de Wals, Sirtaki, Cumbia, 
Tango tot aan een Swing. Iedereen is 
welkom, men heeft geen partner nodig. 
De avonden zijn goed voor lijf en leden 
en dansen houdt je jong! 
Voor meer informatie kun je via e-mail of 
telefonisch contact opnemen met Mach-
teld Hoebergen van ViERBINDEN, mhoe-
bergen@vierbinden.nl of 06-45203227. 
Zegt het voort, op naar Zonnetij!

“LA BANDA” IN ZONNETIJ

Op dinsdagavond 7 april geeft  “LA 
BANDA” een concert in Zonnetij gelegen 
aan de Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel. 
De avond vindt plaats in de ontmoetings-
ruimte. 
“LA BANDA” is opgericht in 2007 als bla-
zersklas voor mensen die op latere leef-
tijd muziek wilden gaan maken.
Inmiddels bestaat het orkest uit ongeveer 
20 personen die nu al de nodige muzi-
kale ervaring hebben. Het orkest staat 
onder leiding van Paul van de Veerdonk. 
De muziek die het orkest speelt is heel 
divers. Van musical nummers tot klassiek 
en eigentijdse popmuziek.
Zij willen iedereen graag verrassen met 
hun muzikale kunsten.
De avond begint om 19:30 en iedereen is 
van harte welkom. 
De toegang is gratis.
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Paaseieren zoeken en Paasvuur

Op Eerste Paasdag, zondag 5 april, 
kunnen de kinderen weer paaseieren 
gaan zoeken. In het bos langs de oprij-
laan van kasteel Croy heeft de Paashaas 
’s nacht paaseieren verstopt. Hoeveel 
weet niemand. Kin deren die een paasei 
vinden worden beloond met een lekkere 
chocolade paasei. Na afloop is de uitrei-
king van de prijsjes die gewonnen zijn 
met de paaskleurwedstrijd waarvan de 
kleurplaten door folkloregroep Dikkemik 
zijn verspreid onder  de onderbouw van 
de basisscholen. Hierna wordt het grote 
paasvuur aangestoken. Het paaseieren 
zoeken begint om 18.00 uur. 

Als u niet naar ons toe kunt komen

Bibliotheek en 
Boekendienst-aan-huis

Bibliotheek De Lage Beemden heeft voor 
diegenen die niet in staat zijn om zelf naar 
de bibliotheek te komen een extra ser-
vice: de Boekendienst-aan-huis!
Service
Door ziekte of immobiliteit kan het ge-
beuren dat het niet meer mogelijk is om 
zelf naar de bibliotheek te komen. Speciaal 
voor diegene die wil blijven lezen en niet 
kan terug vallen op familie of kennissen 
biedt Bibliotheek De Lage Beemden de 
service Boekendienst-aan-huis. 
Hoe werkt het? 
Tijdens een kennismakingsgesprek geeft 
u aan wat en hoeveel u graag leest. 
Daarna komt een vrijwilliger boeken (of 
andere bibliotheekmaterialen) bij u thuis-
brengen en ophalen. Dit met vaste regel-
maat en op een tijdstip dat u en de vrijwil-
liger het beste uitkomt. 
Deze service is voor leden van de biblio-
theek helemaal gratis! 
Wilt u gebruik maken van de Boeken-
dienst-aan-huis dan kunt u contact op-
nemen met uw plaatselijke bibliotheek. 
Heeft u nog vragen, kijkt u dan op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl of neemt 
u contact op met de bibliotheek 
Vrijwilligers
Bibliotheek De Lage Beemden komt 
graag in contact met mensen die als vrij-
willigers willen meehelpen aan de Boe-
kendienst-aan-huis service. Heeft u inte-
resse, dan kunt u contact opnemen met 
Ingrid Weusten van Bibliotheek De Lage 
Beemden via 
ingridweusten@bibliotheekdlb.nl. 

Klokje                                               
Jong – LEREN 
Liever thuis huiswerkbegeleiding? Dat 
kan, ik kom graag naar je toe. Daarnaast 
blijft het mogelijk om in mijn praktijk bege-
leiding op maat te krijgen zodat studeren 
gemakkelijker wordt. Louise de Jong, 
Lieshoutseweg 83, A-R, 0492 382668. 
www.jong-leren.com 
Louise@jong-leren.com

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

Dames & heren 

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel 

Tel: 0492 381307 

Online afspraak maken op 
www.kapsalonastrid.nl 

 

 
 

 
       Dat is thuiskomen! 

Openingstijden: 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

 
Gesloten 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U 
10.00 U – 16.00U 

 
Onze winkel is verhuisd! Vanwege verbouwingswerkzaamheden is de winkel 

tijdelijk gevestigd in onze werkplaats achterom 
 

Kouwenberg 25 • 5735 GM  Aarle-Rixtel • telefoon 0492-381302 • e-mail info@vanroij.com 
 

Woningstoffering •Machinale houtbewerking • Interieurbouw 

 
 
 
 

 

 

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.

Nieuw  e-mail adres
redactie@gemeenschapsblad.nl



15

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Bestuursmutaties 2015.

Het bestuur van Seniorenvereniging  
KBO Aarle-Rixtel  maakt bekend dat ze 
de Heer Ton Schepers als nieuwe voor-
zitter heeft benoemd. 
Dit werd bekend gemaakt tijdens de alge-
mene ledenvergadering van de KBO, die 
werd gehouden op woensdagmiddag, 11 
maart in De Dreef te Aarle-Rixtel.
Ton Schepers volgt Mevr. Betsy Bakkers 
op, die het voorzitterschap de laatste 4 
jaar heeft uitgeoefend. Zij was 11 jaar be-
stuurslid en dit jaar, op eigen wens, niet 
herkiesbaar.
Ton Schepers is een bekende persoon-
lijkheid in Laarbeek. Hij was tot aan zijn 
pensioen medewerker van de Rabobank 
en heeft dankzij die functie een breed net-
werk.
Het bestuur van de KBO Aarle-Rixtel 
vindt het een eer dat Ton is toegetreden 
en heet hem namens alle leden van harte 
welkom.
Tijdens de algemene ledenvergadering 
werd afscheid van Mevr. Betsy Bakkers 

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel

Muzikale en ODE 
geven concert in Aarle-Rixtel.

Muziekvereniging Muzikale uit Aar-
le-Rixtel en orkest ODE uit Beek en Donk 
geven op zaterdag 11 april samen een 
concert in MFA de Dreef in Aarle-Rixtel. 
Beide orkesten staan garant voor een 
gevarieerd muziekprogramma van swin-
gende tot licht klassieke muziek. 
Aanvang van het concert is 20.00 uur en 
de toegang is gratis.

genomen, waarbij zij door iedereen werd 
bedankt voor de uitzonderlijke inzet die 
zij  als bestuurslid in het algemeen en als 
voorzitter in het bijzonder pleegde.
Tijdens deze vergadering werd Mevr. 
Maria Hagelaar- van Griensven door de 
aanwezige leden bij acclamatie benoemd 
voor een tweede periode van 3 jaar als 
algemeen bestuurslid.

Uit het dagboek van Leo,
dat zou de titel kunnen zijn van een 
boek,
maar dat is het niet,
want dit dagboek bestaat nog steeds
en is van Leo hier op d’n hoek.
In een schrift
en wellicht nu op de computer,
noteert hij elke dag het weer
en nog veel meer.
Daardoor kwamen wij erachter,
dat we op 24 maart,
moesten trakteren op gebak,
want een team van het Terlingenplein,
onderhield het plein op dien dag,
op de kop af al tien jaar,
toen Vutters nu AOW-ers,
‘t is toch een puike prestatie niet waar?
Het gebak hebben we maar zelf betaald,
al heeft de Gemeente veel uitgespaard,
in de tijd van bezuinigingen,
kan er toch niets extra’s,
uit een of ander potje worden gehaald.

RD

Klokje                                               
Laat de “ kostbare herinneringen” van 
uw video banden digitaliseren voordat het 
te laat is.
VHS, VHS-C, HI8 en DV bandjes op DVD 
met afbeelding en tekst op de DVD ge-
print. 
Tegen een redelijke vergoeding. Info: 
Jacques, tel 0492 - 539280.
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Seizoen Brabants 
wipschieten kring 

Peelland  2015-2016 
begonnen  in Someren.

15 Maart 2015 Sint Joris Someren Kring-
wedstrijd Brabants wipschieten.
Ondanks het gure weer zijn er toch vele 
schutters op komen dagen bij de eerste 
wedstrijd Brabants wipschieten bij het 
Sint Joris gilde in Someren.
De opkomst van de Laarbeekschutters 
is matig, ondanks worden er toch goede 
resultaten behaald bij het schieten. Kam-
pioen wordt Henk van der Velden van het 
Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel, 
op het onderdeel personeel moet hij in 
Patricia Vossen zijn meerdere erkennen 
en bemachtigt hij de tweede plaats.
Ruud Mijnsbergen van het Sint Servatius 
gilde uit Lieshout word 5e op het onder-
deel personeel. Bij de puistprijzen weet 
Bert Vorstenbosch van het Servatius gilde 
uit Lieshout 3 prijzen te bemachtigen na-
melijk de 2e de 5e en de 7e prijs.
Voor Jan Rovers van het Sint Léonards 
Gilde uit Beek&Donk is een 6e puistprijs 
weggelegd. De volgende wedstrijd Bra-
bants wipschieten is op zondag  29 maart 
bij het Gilde O.L.V. v.d. Zeven Weeën te 
Lierop
Erekampioen: 1e Ad Vlemmix Lierop 
Kampioen: 1e Henk v/d Velden Aar-
le-Rixtel 2e Patricia Vossen Someren
Personeel: 1e Patricia Vossen Someren 
2e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel   
3e Huib Vossen Someren  
4e Sjan Vossen Someren
5e Ruud Mijnsbergen Lieshout 
6e Jo Hurkmans Someren 
Vrije Hand: 1e Ad Vlemmix Lierop 
2e Angel van Moorsel Lierop 
3e Sjan Vossen Someren  
4e Huib Vossen Someren  

5e Jan van Bree Stiphout 
6e Willy Hoebergen Someren
Viertal: Gilde Sint Joris Someren 
Schutters 1 Sjan Vossen   
2 Patricia Vossen    
3 Huib Vossen 
4 John v/d Vleuten
Bejaarden: 1e Thjeu Knapen Some-
ren-Eind 
2e Frits Kiggen Someren 
Puist: 1e Frits Kiggen Someren 
2e Bert Vorstenbosch Lieshout
3e Jan van Bree Stiphout  
4e Angel van Moorsel Lierop
5e Bert Vorstenbosch Lieshout 
6e Jan Rovers Beek en Donk               
7e Bert Vorstenbosch Lieshout

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

Enquête voor mantelzorgers

Zorg bieden aan familieleden of be-
kenden. Veel mensen zijn mantelzorger, 
sommigen een dag per week, anderen 
bijna 24 uur per dag. Mantelzorg bieden 
aan iemand in de naaste omgeving valt 
niet altijd mee. Hoewel het waardevol 
werk kan zijn, kan het zo belastend 
worden dat er geen ruimte meer is voor 
de mantelzorger zelf. In dat geval is de 
balans weg tussen het persoonlijke leven 
van de mantelzorger en de taak van 
mantelzorger. ViERBINDEN mantelzor-
gondersteuning kan mantelzorgers on-
dersteuning bieden. Om het aanbod af 
te stemmen op de vraag van de mantel-
zorger, willen we alle Laarbeekse mantel-
zorgers vragen om voor 4 april een en-
quête in te vullen. Om deze enquête te 
ontvangen, kunt u contact opnemen met 
ViERBINDEN mantelzorgondersteuning, 
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk, 
emailadres mantelzorg@vierbinden.nl , 
telefoonnummer 06 48532893. 
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Inenting voor alle 
9 jarige kinderen

GGD start vaccinatieronde vanaf 1 april
Vanaf half maart krijgen alle kinderen die 
dit jaar 9 jaar worden een brief met op-
roepkaart van het RIVM  voor de BMR/
DTP vaccinatie. Het gaat om de herhaling 
van de vaccinatie tegen  bof, mazelen, 
rode hond (BMR) en difterie, tetanus en 
polio (DTP).  De GGD Brabant-Zuidoost 
voert deze vaccinatie uit  op verschillende 
locaties in de hele regio. 
Herhaling vaccinatie
Alle 9 jarigen krijgen een uitnodiging voor 
de  vaccinatie tegen difterie, tetanus, 
polio en bof, mazelen, rode hond, de DTP 
en BMR. Deze vaccinaties zijn een her-
haling van de baby prikken. Waarom dan 
op 9 jarige leeftijd een herhaling? 
De WHO Wereldgezondheidsorganisatie  
heeft zich als doel gesteld om  mazelen 
wereldwijd uit te roeien. Mazelen is één 
van de meest besmettelijke ziekten die 
er bestaan. Het is vele malen besmette-
lijker dan bijvoorbeeld griep, rodehond of 
bof. Mazelen kan een kind behoorlijk ziek 
maken met zeer hoge koorts en huiduit-
slag maar ook ernstige complicaties zoals 
oorontsteking, bronchitis, longontsteking 
en hersenontsteking komen voor. 
De tweede BMR-inenting is nodig omdat 
bij ongeveer 5% van de kinderen de 
eerste prik niet voldoende  aanslaat. Door 
de tweede BMR zijn ook de laatste 5% 
van de kinderen goed beschermd tegen 
Mazelen. De herhaling van DTP is nodig 
omdat bij dit vaccin de bescherming tegen 
Difterie, Tetanus en Polio vermindert na 
verloop van jaren.
Start vaccinatie
Vanaf 1 april start de vaccinatieronde. 
De GGD Brabant-Zuidoost voert deze 
uit. Ouders van 9 jarigen krijgen van het 

RIVM een uitnodiging thuis gestuurd met 
een datum, tijdstip en locatie. Wilt u meer 
weten over de BMR/DTP vaccinatie of 
over de locaties en data van deze vacci-
natieronde?  Kijk dan op de website van 
de GGD Brabant-Zuidoost; www.bmr-dt-
pprik.nl of de site van het RIVM:  
www.rijksvaccinatieprogramma.nl

Opvallende stijging aantal       
tbc-patiënten Zuidoost-Brabant

Het aantal gevallen van tuberculose in de 
regio Zuidoost-Brabant is het afgelopen 
jaar gestegen. Waren er in 2013 nog 37 
tbc-patiënten, in 2014 steeg dat aantal 
naar 51. Van deze 51 patiënten hadden 
23 een besmettelijke vorm van tubercu-
lose. Deze stijging is opvallend omdat de 
landelijke trend juist een lichte daling van 
het aantal tbc-patiënten laat zien.
Landelijk werd in 2014 bij 828 patiënten 
tbc gevonden. In 2013 werd bij 848 
mensen de diagnose tuberculose vastge-
steld. 
Risicogroepen Zuidoost-Brabant
Bijzonder voor deze regio is het aantal 
tbc-patiënten onder studenten en ken-
nismigranten uit voornamelijk Azië en ar-
beidsmigranten uit Midden- en Oost-Eu-
ropa. Hoewel het vooralsnog om kleine 
aantallen patiënten gaat, behoren zij wel 
tot de risicogroepen voor tbc. Andere risi-
cogroepen zijn asielzoekers, immigranten 
en mensen die intensief contact hebben 
gehad met een tbc-patiënt. De risico-
groepen voor tbc zijn de afgelopen jaren 
wel veranderd: voorheen waren dit vooral 
dak- en thuislozen, verslaafden, gedeti-
neerden en illegalen.
TBC is nog steeds dodelijke infectieziekte 
nummer twee: jaarlijks krijgen bijna 9 
miljoen mensen  wereldwijd  tbc en over-
lijden bijna 1,3 miljoen mensen aan de 
gevolgen hiervan. Bij vroegtijdige ontdek-
king en behandeling is de ziekte bijna al-
tijd volledig te genezen.
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Koninklijke onderscheiding.

Het was een complete verrassing voor ons 
redactielid Ad Loos toen burgemeester 
Frans Ronnes van Laarbeek hem afge-
lopen dinsdag 17 maart benoemde tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau en hem 
de daarbij behorende Koninklijke on-
derscheiding opspeldde. Dat gebeurde 
tijdens de ontspanningsmiddag van de 
Zonnebloem, afdeling Aarle-Rixtel, waar 
Ad met zijn echtgenote Jeanne aanwezig 
was. Voorzitter Jan Dekkers onderbrak 
tegen vijf uur het programma waarna de 
zaal zich redelijk vulde met het college 
van Burgemeester en Wethouders, di-
verse vertegenwoordigers van vereni-
gingen en uiteraard zijn eigen kinderen 
en familie. De burgemeester belichtte de 
vrijwilligerscarrière van Ad in vogelvlucht 
en roemde zijn vrijwel ononderbroken 
inzet voor meerdere instellingen en stich-
tingen, in de afgelopen 40 jaar. Bijzonder 
daarbij, zo memoreerde hij, waren zijn ini-
tiatieven, zijn inzet en nauwkeurigheid, en 

zijn vermogen tot het enthousiast maken 
van anderen. Omdat Ad erg begaan is 
met het wel en wee van de medemens 
mag hij een voorbeeld worden genoemd 
voor onze samenleving. Uiteraard betrok 
de burgemeester zijn vrouw Jeanne in de 
hulde en overhandigde haar een mooi 
boeket. Daarna was er voor iedereen de 
gelegenheid om Ad de hand te drukken. 
Uit zijn dankwoord bleek dat Ad inder-
daad compleet werd verrast en dat hij 
deze onderscheiding zeer op prijs stelde.
Uit een overzicht van zijn vrijwilligerscar-
rière blijkt dat Ad jarenlang lid is geweest 
van de avondwake- en liturgiegroep en 
de parochievergadering van de Parochie 
Onze Lieve Vrouw Presentatie in Aar-
le-Rixtel. Ad was lid van de medezeggen-
schapsraad van de Petrus Donderschool 
in Gemert. Hij is ruim tien jaar bestuurslid/
penningmeester geweest van peuter-
zaal de Rakkertjes en 3 jaar lid van het 
schoolbestuur en 3 jaar voorzitter van ba-
sisschool de Heindert en Brukelum. Ruim 
zes jaar was hij lid, secretaris en voor-
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D a n k b e t u i g i n g

Dinsdag 17 maart 2015 ging ik als Zonnebloemvrijwilliger mee naar de Dreef 
voor een gezellige ontspanningsmiddag. *’t Kumt Vaneiges* uit Berlicum 
verzorgden deze middag. Als je ruim een half jaar uit de roulatie bent, geniet 
je met volle teugen. Ik praatte met verschillende gasten van de Zonnebloem 
en genoot van het muzikale optreden. Het programma werd op sommige 
plaatsen gewijzigd uitgevoerd. Om kwart voor vijf komt ineens burgemeester 
Frans Ronnes naar voren. Op dat moment realiseerde ik mij, dat ik ditmaal 
echt de klos was. Voor al mijn activiteiten voor de gemeenschap kreeg ik een 
Koninklijke onderscheiding en werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Ik was totaal verrast, had zoiets op deze dag echt niet verwacht. 
Mijn complimenten aan de mensen van de organisatie, ik heb van te voren 
niets gemerkt. Intussen hadden vrienden ons huis, voor een feestje omge-
bouwd. Ondanks mijn broze gezondheid, heb ik tot laat in de avond ervan 
genoten.
Ik ben bedolven onder de bloemen, flessen wijn, kaarten,mails en telefoon-
tjes. Van de bloemen heb ik maar enkele dagen mogen genieten. Zaterdag-
morgen ben ik weer opgenomen in het Catharina ZH. Mijn stent in de gal-
wegen is na 12 dagen weer aan het verstoppen. Hopelijk wordt het probleem 
snel opgelost en zie je me weer in Aarle-Rixtel.
Iedereen hartelijk dank. Bedankt voor de onderscheiding, een bijzondere er-
varing en een hele fijne dag.
Ad Loos

zitter van de ouderraad van basisschool 
de Horst in Eindhoven. Vanaf 2000 is Ad 
bestuurslid van de Stichting Hart en Aa’s 
en organisator van reanimatieonderwijs. 
Van 2000 tot 2013 was hij bestuurslid-en 
nu nog vrijwilliger- bij de Zonnebloem in 
Aarle-Rixtel 
Zoals wellicht bekend is Ad al ruim 20 
jaar bestuurslid, tevens penningmeester, 
van de Stichting Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel. Uit hoofde van die functie 
is hij belast met de gehele financiële ad-
ministratie, waarbij we dankbaar gebruik 
maken van zijn deskundigheid uit zijn 
vroegere functies in de bankwereld. Daar-
naast is Ad de contactpersoon voor onze 
adverteerders, heeft hij mede toezicht 
op de samenstelling van het blad en de 
bezorging daarvan. Hij organiseert mede 
de jaarlijkse collecte voor ons blad en hij 
is ook redactioneel actief met zijn rubriek 
Reportad waarin hij personen interviewt 

en verslag doet van zaken uit de Aarlese 
gemeenschap. Het Gemeenschapsblad 
heeft mede dankzij Ad een goede finan-
ciële positie. 
Als voorzitter van de Stichting Gemeen-
schapsblad Aarle-Rixtel kan ik stellen dat 
de werkzaamheden van Ad binnen het 
vijfkoppige bestuur van grote betekenis 
zijn en dat er ten alle tijd een beroep op 
hem gedaan kan worden. 
Zoals wellicht bekend laat de gezond-
heid van Ad momenteel te wensen over 
heeft hij een stapje terug moeten doen 
vanwege langdurig en veelvuldig verblijf 
in het ziekenhuis. Namens de gehele 
redactie feliciteren we Ad nogmaals van 
harte met deze mooie onderscheiding. 
We hopen dat hij nog lang in ons midden 
mag blijven en we wensen hem veel be-
terschap toe in de komende tijd.
De voorzitter,
Jan den Mulder.
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Jeu de Boulesclub 
Dû Tie Ut

Overweegt u voor uw gezondheid iets 
aan sport te gaan doen? Denk dan eens 
aan Jeu de Boules.
Wij beschikken over prachtige banen in-
clusief een invalidebaan aan het mooie 
Heuvelplein.
Lekker in de buitenlucht en veel sociale 
contacten zijn redenen om deze sport te 
gaan beoefenen.
In de winter beschikken wij over binnen-
banen.
Van nieuwe leden hoor je vaak de op-
merking: als ik geweten had dat het zo’n 
leuke sport was, was ik al lang eerder lid 
geworden.
Wij hopen u een keer op onze banen te 
mogen ontmoeten op maandagmiddag, 
dinsdag- en donderdagavond en zater-
dagmiddag.

Het bestuur.

Aan de wielen

Op dinsdag 31 maart gaan wij van start 
met de wekelijkse fietsavonden op de 
dinsdag- en donderdagavonden, de 
eerste twee weken is de start om 18.30 
uur en daar na telkens om 19.00 uur. Op 
dinsdag vertrekt er een groep die een 
snelheid tussen de 18 en de 20 km. per 
uur fietst, de afstand is ongeveer 30 km. 
per avond en elke week wordt er een an-
dere route gefietst. Meedoen kan men 
met een sportfiets, maar wil men met een 
e-bike meefietsen dan mag dat natuurlijk 
ook. Info tel. 382340.
Op donderdagavond wordt er gereden 
met racefietsen de afstand ligt dan 
meestal tussen de 50 en de 60 km.. Snel-
heid ongeveer 30 km. per uur gemiddeld 
en deelnemers zijn verplicht om een helm 
te dragen.
Op de woensdagmiddag bij de Futteranen 
ligt de snelheid rond de 28 km. per uur, 
de start is telkens om 13.30 uur en de af-
stand tussen de 70 en de 80 km.
Op 2e Paasdag 6 ail staat de 100 km. 
lange Tante Jettocht op het programma, 
de 25 km. groep start dan al om 08.00 uur 
en de anderen tussen 08.30 en 09.00 uur. 
Als u in groepsverband met een snelheid 
boven de 25 km. per uur wilt fietsen, dan 
kan men meerijden met een 30+ groep 
en de 28-km. groep. Die vertrekken om 
08.35 en om 08.40 uur vanaf grand-café 
Stout waar de inschrijving voor deze offi-
ciële NTFU tocht is.
Op 12 april rijden we de 90 km. lange Lim-
burgtocht of men kan meefietsen met de 
25 km. groep die de 67 km. lange Starte-
bosroute rijden. Vertrek van alle groepen 
om 08.30 uur vanaf het kerkplein.

Klokje                                               
Binnenkort een Groepsdiner of Feestje, 
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het 
Veerhuis 0492-461889 
www.restauranthetveerhuis.nl

Onderhoudt uw schilderijen!
Reiniging, conservering en restauratie. 
Bies bosscheweg 15 Aarle-Rixtel, 
85 jaar vakmanschap in schilderkunst.
Tel. 0492-381870 of 
info@galerij-museum-bies.nl

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU               
€ 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 – 
www.restauranthetveerhuis.nl



24



25

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Mooie overwinning schutters 
HBS de Eendracht bij neder-

laagtoernooi HBV St. Antonius.

Aarle Rixtel. Met 6 schutters opgedeeld in 
2 drietallen heeft HBS De Eendracht op 
maandag 16 maart deelgenomen aan het 
toernooi van HBV St. Antonius in Nijnsel.
Deze wedstrijd was erg afwijkend van de 
normale nederlaagtoernooien. Er werden 
sets verschoten met drietallen per vereni-
ging en er moesten zo setpunten worden 
gehaald.
Per drietal werd vooraf het aantal te 
halen setpunten bepaald (25 en 18). In 
totaal was dit voor de Eendracht dus 43 
setpunten. Na elke 5 verschoten pijlen 
werd er gewisseld en moest tegen een 
ander 3-tal van de thuis ploeg worden ge-
schoten.
Bij elke schietbeurt werd er gekeken 
welk 3-tal er zo dicht mogelijk bij het te 
schieten aantal punten had geschoten. 
Het 3-tal dat er het dichtste bij zat, kreeg 
3 set punten, bij een gelijk spel kreeg elk 
drietal 1 set punt en als je verder van het 
te schieten aantal uitkwam dan de tegen-
stander kreeg je 0 set punten.
De eerste 2 schutters van de 3-tallen 
konden vrij uit schieten, terwijl de 3de 
schutter moest proberen om op het opge-
geven aantal punten uit te komen. Omdat 
de eerste 2 schutters van de Eendracht 
van allebei de 3-tallen ver boven hun ge-
middelde schoten, moest de 3de schutter 
steeds een score schieten die hij normaal 
gesproken niet schiet.
HBS de Eendracht haalde uiteindelijk 75 
set punten, de thuis ploeg kwam uit op 21 
set punten. Een zeer ruime overwinning 
voor de schutters van de Eendracht. Wat 
dit betekend voor de einduitslag van het 

gehele toernooi moet nog worden afge-
wacht.
Resultaten schutters de Eendracht:

1e drietal:
Jan van Roij  221  nieuw persoonlijk re-
cord  (26 punten boven zijn gemiddelde)
Paul van Bakel  210   hoogste score 
2015 (14 punten boven zijn gemiddelde)
Frank Schepers                 205 
2e drietal
Luc van Stam                     121 (TR)  
nieuw persoonlijk record (41 punten 
boven zijn gemiddelde)
Jo Maas  204  hoogste score 2015 (44 
punten boven zijn gemiddelde)
Walter Jansen                    174

Hanneskenstoernooi

Handboogschutterij de Eendracht heeft 
op donderdag 26 maart j.l deelgenomen 
aan het zogenaamde Hanneskenstoer-
nooi bij Handboogvereniging de Bata-
vieren. 
Voor het verschieten van deze wedstrijd 
was HBS de Eendracht met 6 schutters 
aanwezig op de doel in de Rips. Van de 
Batavieren waren ook slechts 6 schut-
ters aanwezig waardoor de wedstrijd in 
een vlot tempo afgewerkt kon worden. 
Hoogste schutter van de avond werd 
Bertus van Rooy van de Batavieren. 
Hij wist 239 punten bijeen te schieten. 
Hoogste schutter van de Eendracht werd 
Frank Schepers met 226 punten.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Frank Schepers  226 punten
2. Walter Jansen 218
3. Jan van Rooij  211
4. Geert van Ganzenwinkel  181
5. Paul v. Bakel  171
6. Gerrie van Hoof 116 (TR)
De eerst volgende wedstrijd zal zijn op 
donderdag 9 april a.s. HBV Strijd in Vrede 
is dan de 2e deelnemer van dit jaar aan 
het van Ganzenwinkeltoernooi. Aanvang 
20.00 uur
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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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Verbazingwekkend om te zien hoe par-
tijen de uitslagen van de laatste verkie-
zingen uitleggen en daar conclusies aan 
verbinden. In feite heeft er niemand ver-
loren maar dat is een bekend verhaal. 
Met cijfers goochelen is altijd al een kunst 
geweest. Vermakelijk om te lezen hoe 
mensen koortsachtig hun best doen om 
de cijfers in hun voordeel uit te leggen. 
Deze verkiezingen, met een droevig lage 
opkomst, brengen de versnippering in de 
democratie vol in beeld. Ik kon me hele-
maal vinden in de rubriek van Jos Kes-
sels vorige week die het egoïsme en in-
dividualisme in onze samenleving aan de 
kaak stelde. Het is voor de gewone man 
al lang niet meer te volgen en dan krijg 
je ook nog een aantal affaires van onze 
volksvertegenwoordigers die de verwar-
ring alleen nog maar groter maken. Wie 
kan ik nog vertrouwen, spreekt er nog 
iemand de waarheid, is dit allemaal nog 
geloofwaardig. Zo, dat is er uit en nu naar 
de Ruit. Want die speelde een nadrukke-
lijke rol. Vermakelijk om te zien hoe de 
voor- en tegenstanders ons stemgedrag 
uitlegden. Helemaal bont maakte ene 
Simon R. uit E. het, nota bene redacteur 
van onze eigen regionale krant. Foei. Te-
recht werd hij flink gecorrigeerd door onze 
eigen Pieter, nee niet die uit Den Bosch, 
maar van ons Dorpsplatform. Eerder al 
een keurig verhaal voor de camera van 
1 Vandaag. Die bivakkeerden een hele 
dag lang met een crew in en rond het 
stembureau in de oude pastorie. Er werd 
niet minder dan 5.45 minuten van uitge-
zonden. Gelukkig dat Piet Nooijen nog 
even in beeld kwam, dan weet je zeker 
dat je in Aarle bent. Piet schijnt buiten 
beeld nog iets geroepen te hebben tegen 
de eindredactrice van het programma in 
de trant van: “He, meisje”, maar dat werd 

niet op prijs gesteld. We zijn nog niet klaar 
met de Ruit zolang er volksvertegenwoor-
digers roepen dat je een natuurgebied 
waar een weg doorheen komt gewoon 
moet beschouwen als twee natuurge-
bieden. Hier zwijgt de columnist. Bent U 
in de kapel geweest. Gisteren had U de 
kans, op zondag op bezoek bij de dokter 
en de tandarts. Wat een luxe. Eindelijk 
erkenning van de weekeindziekten co-
mazuipen en speedsnuiven. Toch fijn als 
de dokter in de buurt is. Een jarenlange 
traditie is weer in ere hersteld. Ruige 
mannen en vrouwen op glimmende mo-
toren trokken van alle kanten ons dorp 
in. Het mocht weer, het Harley-treffen, 
op de manege. Een beetje flauw van de 
gemeente om dit te verbieden omdat er 
af en toe een motorrijder geraakt wordt 
door een verdwaalde kogel.  Het heet 
toch ook motor-treffen. Ik ben zelf ge-
raakt door een agressieve pimpelmees 
die momenteel de spiegels in mijn tuin 
aan het belegeren is. Hij ziet zijn even-
beeld als een geduchte concurrent in het 
territorium en die moet dus verdwijnen. Ik 
sjok maar weer met een oude doek om de 
zaak af te dekken en de pimpelmees de 
rust te gunnen en zich druk te maken om 
zijn wederhelft die dringend toe is aan het 
leggen van een paar eitjes. Hopelijk weer 
in het nestkastje onder de kiwi zodat we 
weer van hun gezinsuitbreiding kunnen 
genieten. Ik ga mijn observatiepost onder 
de bamboe  inrichten. Na het weekeinde 
staat het bankje weer in de ochtendzon 
en kan ik mijn vier kleinkinderen in de 
gaten houden als ze de Paaseieren 
komen zoeken. Ze worden al wat ouder 
maar een chocolade-eitje gaat er altijd 
nog in. Een fijn Paasfeest. 
De meikever.

De Meikever

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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Hartstichting afdeling 
Aarle-Rixtel 

zoekt nieuwe comitéleden.

Al sinds 1970 is er in Aarle-Rixtel  een 
clubje mensen actief onder de naam Co-
mité Hartstichting afdeling Aarle-Rixtel. 
De belangrijkste taak van dit comité is de 
organisatie van de jaarlijkse collecte. 
Het aantal mensen met chronische hart- 
en vaatziekten, zoals hartfalen, neemt 
nog steeds toe. Op dit moment zijn er zo’n  
1 miljoen Nederlanders  die te kampen 
hebben met hart- of vaatproblemen. Van 
een groot deel van deze patiënten zijn de 
vooruitzichten slecht. Elke dag sterven er 
107 mensen aan de gevolgen van deze 
ziekten , waaronder zeer jonge kinderen. 
Investeren in wetenschappelijk onderzoek 
blijft absoluut noodzakelijk.  De opbrengst 
van de collecte is  de belangrijkste bron 
van inkomsten  voor deze onderzoekers. 
Naast de collecte proberen wij als comité 
de Hartstichting zoveel mogelijk onder de 
aandacht te brengen.  Heb je een paar 
uurtjes per jaar tijd geef je dan op via on-
derstaand e-mailadres.
 Vanuit Den Haag wordt er ook steeds 
meer op aangedrongen om de collecte 
via de computer  te regelen. Hiervoor 
hebben zij een programma ontwikkeld. 
Misschien iets voor jou om hier mee aan 
de slag te gaan. 
Reacties kunt u sturen naar Martien van 
den Heuvel, Dijkmanstraat 4 5735 GH 
Aarle-Rixtel . Tel. 0492-382673.  E-mail: 
mjvandenheuvel@onsbrabantnet.nl.
Ook zoeken wij nog nieuwe collectanten. 
De collecteweek is dit jaar van 6 t/m 12 
april.
Iets voor jou? Geef je dan op bij Jeanne 
Smits, Molenstraat 39 5735 BJ Aar-
le-Rixtel.Tel.: 0492-382612.

Kouwenbergs kerkje 
presenteert:

Zondagmiddag 12 april: GILBERT
Aanvang: 14.30 uur
Gilbert brengt eigen werk. Mooie, inge-
togen Engelstalige chansons gecompo-
neerd door Erik van Dijck. Kleine ver-
halen met teksten van de Londense Janet 
Gilbert in haar moedertaal. Vaak heel per-
soonlijk, maar gezongen, blijken ze toch 
universeel enherkenbaar.
Erik van Dijck begeleidt de zang met 
piano en gitaar. Celliste en violiste 
Maaike Zwaan vlecht lijnenonder de com-
posities en Kees de Wit ondersteunt met 
percussie. Erik van Dijck en Kees de Wit 
zijn geen onbekenden van ons. Erik was 
al eens te gast met de groep Stanza en 
Kees de Wit kennen we van de Jiddische 
band Simits, welke laatste overigens in 
het najaar weer ons Kerkje bezoekt.
De 4 muzikanten van Gilbert brengen 
mooie liedjes die heel goed tot zijn recht 
komen in de intimiteit van ons Kerkje.
Entree: € 5,-- Kaartjes kunnen worden 
gereserveerd via 0492 382943
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KBO-Brabant roept kandidaten 
op voor proefproces 

Discriminerende voorwaarden voor 
ouderen bij persoonsgebonden budget 
Zorgverzekeringswet

Ouderen die onder de Zorgverzeke-
ringwet aanspraak maken op een per-
soonsgebonden budget (pgb) kunnen 
hun aanvraag afgewezen zien omdat hun 
beperkingen het gevolg zijn van ‘normale 
ouderdomsprocessen’. KBO-Brabant 
roept in die zin benadeelde senioren op 
zich te melden. Samen met Yuris Rechts-
hulp uit Tilburg wil KBO-Brabant een 
proefproces steunen om deze discrimi-
natie van ouderen aan de kaak te stellen.

Minister Schippers (VWS) werkt aan een 
wijziging van de Zorgverzekeringswet 
waarin wordt bepaald dat zorgverze-
keraars ook na 2015 het ‘Zorgverze-
keringswet persoonsgebonden budget’ 
(Zvw-pgb) moeten aanbieden. De exacte 
tekst van het wetsvoorstel komt beschik-
baar na advisering door de Raad van 
State. Vooruitlopend hierop hebben de 
Minister en Staatssecretaris echter al be-
stuurlijke afspraken gemaakt met Zorg-
verzekeraars Nederland en belangenver-
eniging Per Saldo over de voorwaarden 
waaraan een aanvraag voor een Zvw-pgb 
moet voldoen. KBO-Brabant heeft deze 
afspraken nauwkeurig onderzocht en 
vastgesteld dat zorgverzekeraars een pgb 
onder meer mogen weigeren als sprake is 
van functiebeperkingen veroorzaakt door 
‘normale verouderingsprocessen’. In hun 
polis 2015 hebben de zorgverzekeraars 
deze voorwaarden reeds opgenomen. 
Volgens KBO-Brabant betekent dit dat 
ouderen niet dezelfde rechten hebben als 
andere verzekerden en dat is naar de me-
ning van deze belangenvereniging van 
senioren onacceptabel. 

Overeenkomst 
met verzekeraars

De nieuwe regels over het Zvw-pgb zijn 
het gevolg van de wijzigingen in het zorg-
stelsel. Sommige onderdelen van de 
oude AWBZ-zorg – waaronder de wijk-
verpleging – worden nu geleverd door 
zorgverzekeraars. Met de verzekeraars is 
afgesproken dat die zorg niet alleen in na-
tura maar ook via een pgb moet kunnen 
worden verkregen. Dat geldt voor elke 
verzekerde, maar voor ouderen zijn na-
dere voorwaarden gesteld. Toch waren 
de ouderenbonden geen partij bij de be-
stuurlijke afspraken die Minister Schip-
pers en Staatssecretaris Van Rijn hierover 
hebben gemaakt met Zorgverzekeraars 
Nederland en Per Saldo. KBO-Brabant 
heeft Minister Schippers dan ook  aange-
sproken over de voorwaarden waaraan 
ouderen moeten voldoen en over de uit-
sluitende werking die deze voorwaarden 
voor vele ouderen inhouden. De Minister 
heeft geantwoord dat het niet zo is dat ou-
deren ongelijk worden behandeld, maar 
dat zij wil voorkomen dat verzekerden 
een pgb-voorziening aangepraat krijgen 
terwijl ze niet in staat zijn de verantwoor-
delijkheid daarvoor te nemen. “Een kwa-
lijke redenering”, zegt Wilma Schrover 
van KBO-Brabant, “want waarom zouden 
mensen met normale ouderdomsver-
schijnselen ineens niet meer in staat zijn 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
financiën? Wat moet worden verstaan 
onder ‘normale’ ouderdomsverschijn-
selen? Wanneer ben je eigenlijk oud? En 
waarom wordt diezelfde redenering niet 
gevolgd bij andere leeftijdscategorieën? 
Let wel, wij zijn beslist voorstander van 
het Zvw-pgb, maar wel voor iedereen!”.

Oproep aan senioren
Volgens KBO-Brabant blijkt uit de be-
stuurlijke afspraken tussen het Ministerie 
van VWS, Zorgverzekeraars Nederland 
en Per Saldo dat partijen het verstrekken 
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Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl

Obresa zet u op 
voorsprong!

Obresa is een moderne dienstverlener voor 
administratie, belastingadvies en Interim 
controlling. 

U weet precies waar u aan toe bent. U krijgt bij 
ons een begrijpelijk, betrouwbaar en gedegen 
advies. Onze aanpak is geschikt voor iedere 
onderneming ongeacht uw branche of (online) 
boekhoudsysteem.

Obresa heeft zowel regionaal als landelijk 
een uitstekend netwerk en werkt samen met 
zorgvuldig geselecteerde partijen!

 Ondernemen 
is topsport!
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van een pgb aan ouderen voor wijkver-
pleegkundige zorg eigenlijk zoveel moge-
lijk willen voorkomen. Zorgverzekeraars 
zullen dan ook elke weigeringsgrond, 
zoals die van de ‘normale verouderings-
processen’, aangrijpen om aanvragen 
Zvw-pgb door ouderen af te wijzen. Dit 
is des te schrijnender omdat álle zorg-
verzekeraars deze voorwaarde hebben 
opgenomen in hun polisvoorwaarden 
2015. Hoewel Minister Schippers dat wel 
suggereert, is er geen mogelijkheid om 
over te stappen naar een zorgverzeke-
ring die wel voorziet in een Zvw-pgb bij 
beperkingen als gevolg van ouderdoms-
verschijnselen.

Senioren die zelf de regie willen houden 
over de invulling van hun wijkverpleegkun-
dige zorg, maar hun aanvraag Zvw-pgb 
afgewezen zien op grond van ‘normale 
verouderingsprocessen’, worden op-
geroepen zich zo spoedig mogelijk na 
ontvangst van de afwijzing te melden bij 
KBO-Brabant (mpette@kbo-brabant.nl). 
KBO-Brabant wil namelijk samen met zijn 
partner Yuris Rechtshulp uit Tilburg de 
gedupeerde aanvrager ondersteunen in 
een gang naar de rechter om de bestuur-
lijke afspraken die hun beslag hebben ge-
kregen in de polissen van zorgverzeke-
raars  te laten toetsen op discriminatoire 
voorwaarden. 
“Samen staan we sterk en met een geza-
menlijke actie hopen we dit ondoordachte 
beleid terug te draaien, desnoods via de 
rechter”, aldus de directeur van KBO-Bra-
bant.

------------------------------------------------------
Achtergrond: het persoonsgebonden 
budget in de Zorgverzekeringswet
Mensen met een zorgbehoefte kunnen 
sinds 1 januari 2015 een beroep doen op 
verschillende instanties.
• De gemeente is verantwoordelijk 
voor de dagelijkse ondersteuning thuis in 

het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo).
• Het rijk is verantwoordelijk voor 
uitvoering van de Wet langdurige zorg       
(Wlz). Daarbij is sprake van zware zorg, 
veelal 24 uur per dag. Die kan, maar dat 
hoeft niet, plaatsvinden in een instelling.
• De zorgverzekeraars zijn op 
basis van de Zorgverzekeringswet ver-
antwoordelijk voor medische kosten.
Al deze zorg kan naar keuze in natura 
(als een voorziening of (hulp)middel) 
geboden worden of in de vorm van een 
persoonsgebonden budget (pgb). Bij een 
pgb kan de zorgvrager zelf zorg inscha-
kelen, waarbij (een deel van) de kosten 
worden vergoed.
Zorgverzekeraars moeten op basis van 
de voorgestelde wijziging van de Zorg-
verzekeringswet ook de wijkverpleging, 
die valt onder de basis-zorgverzekering, 
als pgb aanbieden. Zorgvragers kunnen 
dan zelf bepalen van wie zij de verpleeg-
kundige hulp willen ontvangen. Dat kan 
een informele zorgverlener zijn, maar ook 
iemand die toch al aan huis komt om an-
dere ondersteuning te bieden.

Extra maandagavonden open

LAARBEEK - In aanloop naar de meiva-
kantie zijn de loketten van burgerzaken 
twee maandagavonden extra geopend. 
Dit is het geval op maandag 30 maart en 
op maandag 13 april. U kunt via www.
laarbeek.nl zelf u afspraak inplannen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met de voorjaarskermis in 
Aarle-Rixtel geldt een parkeerverbod ter 
hoogte van de Dorpsstraat 78 tot Dorps-
straat 86. Deze maatregel geldt van 4 tot 
en met 7 april 2015. 
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Jaarlijkse collecte 
St. Margaretha Gilde 

Aarle-Rixtel – In de week van 30 maart tot 
en met 5 april houdt het Sint Margaretha 
Gilde oftewel de “Rode Schut” een huis-
aan-huis collecte in Aarle-Rixtel. 
Regelmatig wordt er vanuit de gemeen-
schap een beroep gedaan op het gilde, 
zo ook op het St. Margaretha Gilde. Ze 
begeleiden activiteiten, luisteren activi-
teiten op en/of brengen een vendelhulde. 
Met al haar activiteiten wil het gilde niet 
alleen de vele oude tradities, maar ook  
de onderlinge broederschap in stand 
houden. Door haar dienstbaarheid aan 
de gemeenschap wil het die broeder-
schap ook naar buiten uitdragen. Maar 
dat kan niet zonder de nodige financiële 
middelen en daarom vraagt het gilde ook 
dit jaar weer een kleine bijdrage vanuit de 
gemeenschap. 
De opbrengst van deze collecte die ook 
wel het ophalen van “offergelden” wordt 
genoemd, zal dit jaar o.a. bestemd zijn 
voor de restauratie en het onderhoud van 
de gildevaandels die de Rooi Schut rijk is. 
Het hoofdgildevaandel is een van de be-
langrijkste gildeattributen en de trots van 
elk gilde (zoals Ton Swinkels op de foto 

uit 2006 laat zien). Het is een gewijd sym-
bool en wordt overal gepresenteerd als 
vertegenwoordiging van het gehele gilde 
en bevolking van Aarle-Rixtel. Het hui-
dige hoofdvaandel is al jaren in gebruik, 
en het is dan ook niet vreemd dat het te-
kenen van slijtage vertoond. Daarnaast 
bezit het gilde nog drie vaandels welke uit 
historisch oogpunt gerestaureerd moeten 
worden. Dit stukje Aarlese geschiedenis 
is waardevol en moet dan ook bewaard 
blijven. 
Vandaar deze oproep aan de Aarle-Rix-
telse bevolking die de “Rode Schut” een 
warm hart toedraagt, stel de gildebroe-
ders die in week 14 bij u aan de deur 
komen niet teleur, en doe een duit in het 
“Rode zakje”. Het St. Margaretha gilde 
hoopt op een bijzondere opbrengst en wil 
u als inwoner van Aarle-Rixtel bij voor-
baat danken voor uw gulle gave. 
Wilt u meer weten over het Sint Marga-
retha Gilde? Lees het dan op de website! 
www.margarethagilde.nl

Doe mee met de Nationale 
Sportweek!!

LAARBEEK - Sporten en bewegen is ge-
zond, maar vooral ook heel erg leuk. De 
Nationale Sportweek van 18 tot en met 
25 april vestigt een week lang de aan-
dacht op sport en bewegen. Het thema 
vanuit NOC*NSF is ‘Ik neem je mee’, met 
als insteek dat sporters een ‘niet-sporter’ 
kennis laten maken met hun sport of be-
weegactiviteit. Een mooie gelegenheid 
om ook de Laarbeekse inwoners, van 
jong tot oud, te laten zien en ervaren 
hoeveel sportmogelijkheden er zijn en 
hoe leuk bewegen is. De gemeente Laar-
beek vindt het stimuleren van sport en 
bewegen belangrijk en heeft de sportver-
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Beste Mensen,
Collecteweek 5 t/m 11 april.   

WANT U MAAKT 
HET VERSCHIL !

De collecte van de Hartstichting staat 
weer voor de deur en wel in de week van 
5 t/m 11 april 2015. Ook in Aarle-Rixtel 
hebben wij weer een behoorlijk aantal 
mensen bereid gevonden die hiervoor 
bij u aan zullen bellen. Wij danken deze 
vrijwilligers voor de tijd en de energie die 
ze in de strijd tegen hart-en vaatziekten 
steken. Om geld te besparen is ook de 
Hartstichting gestopt met de collecte-
zakjes en mag uw bijdrage zo in de bus 
gedaan worden. 
In de afgelopen 50 jaar is er veel bereikt, 
maar we zijn er nog lang niet. Nog over-
lijden per dag ruim honderd mensen aan 
hart-en vaatziekten. Bovendien worden 
er per dag duizend mensen in het zieken-
huis opgenomen vanwege deze ziekte. 
Het kan u en mij overkomen, of iemand 
uit uw directe omgeving. Daarom vragen 
wij u namens de Hartstichting: zorg goed 
voor uw hart en dat van uw naasten, en 
geef aan onze collectant.  Wij vragen u 
om een bijdrage;
WANT U MAAKT HET VERSCHIL !
Ook kunnen wij nog wel wat hulp ge-
bruiken voor te collecteren. Dus als ie-
mand hier wat tijd voor vrij wil maken  
neem dan contact op met  Jeanne Smits  
tel. 0492 382612
 Uw hulp is erg belangrijk want mede hier-
door kan de HARTSTICHTING hun werk 
blijven doen.
Met HARTELIJKE groeten comité Aar-
le-Rixtel, Tonny Verleisdonk, Jo kicken, 
Martien v.d. Heuvel, Wilke v. Thiel en Je-
anne Smits.

Voorjaarsconcert

Harmonie De Goede Hoop geeft op 
zondag 19 april a.s. een voorjaarscon-
cert. Medewerking aan het concert wordt 
verleend door fanfare De Vooruitgang 
uit Stiphout. Beide orkesten zullen o.l.v. 
hun dirigenten Gerrit de Weerd en Frenk 
Rouschop een afwisselend en voor elk 
wat wils programma brengen.
Het concert is in De Dreef en begint om 
14.30 uur. De toegang is gratis.

enigingen gevraagd of ze mee invulling 
geven aan de sportweek. Activiteiten die 
bij buurtsportcoach Ilse van Ham worden 
aangemeld, worden meegenomen in een 
activiteitenoverzicht voorafgaand aan de 
sportweek. Organiseert uw vereniging of 
organisatie een activiteit, kennismakings-
lessen, of doet u iets anders om sport 
te promoten tijdens de Nationale Sport-
week? Stuur voor 6 april een e-mail naar 
ilse.v.ham@laarbeek.nl. Kijk voor meer 
informatie op 
www.nationalesportweek.nl. 

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,=
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 
Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar van Griensven, 
Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293
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Nieuwe Bed & Breakfast.

Het is een goed gebruik binnen de re-
dactie van dit blad om nieuwe onderne-
mers binnen onze dorpsgrenzen een 
platform te bieden en daarom was ik vo-
rige week te gast bij Berry de Greef(54)
en diens vriendin Caroline van Waard(51) 
in hun boerderij aan de Asdonkseweg 5. 
De ouderen onder ons weten misschien 
nog dat deze boerderij, gebouwd in 1926, 
toebehoorde aan de gebroeders van 
Rixtel. De boerderij draagt de naam van 
deze Aarlese familie nog steeds en naast 
deze boerderij is een vrijstaand gebouw 
verrezen met een afzonderlijke inrit naar 
Aarles nieuwste aanwinst, namelijk Bed 
& Breakfast RIXTELS LANDHOEVE. Vol 
trots laat Berry en Caroline mij zien waar 
ze de afgelopen tijd al hun energie in ge-
stopt hebben. De oude boerenschuur is 
getransformeerd tot een gastenverblijf dat 
de toets der kritiek ruim kan doorstaan, 
om niet te zeggen dat hier een onder-
komen voor de rustzoekende medemens 
is gecreëerd dat alle lof voor de ontwerper, 
bouwers en inrichters verdiend. Het ver-

blijf is ruim opgezet met een groot sou-
terrain, ingericht als ontspanningsruimte, 
compleet met dames- en herentoilet. Op 
de begane grond is een royale ontbijt-
kamer met kleine keuken. Daarnaast is er 
een afzonderlijk kantoorgedeelte, tevens 
receptie. De royale houten trap voert de 
gast naar de bovenverdieping waar twee 
afzonderlijke luxe logeerkamers zijn in-
gericht, compleet met eigen toilet en 
ruime badkamer met whirlpool. Het ge-
heel is zeer sfeervol uitgevoerd en voor 
de inrichting en aankleding zijn rustge-
vende kleuren en eerste klas materialen 
gebruikt. De ramen aan de achterzijde 
geven uitzicht over de uitgestrekte lande-
rijen en aspergevelden van d’n Heikant. 
Onder het genot van een kop koffie ver-
tellen Berry en Caroline mij enthousiast 
hoe hun plannen werkelijk werden en ze 
binnenkort hun eerste gasten mogen ver-
welkomen. Ik ben hier negen jaar geleden 
komen wonen, zegt Berry, en heb de 
boerderij compleet verbouwd. Nadat mijn 
huwelijk stukliep heb ik ongeveer drie 
jaar geleden mijn huidige vriendin leren 
kennen. Zij komt uit Enschede en zat, net 
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als ik, in de textielgroothandel. Zij is inmid-
dels gestopt met haar bedrijf en heeft zich 
in 2012 hier gevestigd. Het is eigenlijk een 
wens uit het verleden, vertelt Caroline, die 
de laatste tijd ook versterkt is door het t.v. 
programma over Bed & Breakfast. Ik ben 
erg gelukkig dat ik dit samen met Berry 
hier heb kunnen realiseren. Ik zie het he-
lemaal zitten maar ik besef dat de rol van 
gastvrouw wel het nodige van een mens 
kan vergen. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat mij dat gaat lukken. Voor de eventueel 
drukke tijden heb ik mij al verzekerd van 
de hulp. En een samenwerking met land-
goed Heikant  zie ik als een kans voor al-
lebei, je kunt elkaar versterken. Ik weet 
dat er een stuk of vijf andere locaties voor 
Bed & Breakfast in Aarle-Rixtel zijn. Ik be-
schouw die niet als concurrenten. Berry 
voegt daar lachend aan toe. We noemen 
ze wel eens con-collega’s. Verder zegt hij 
nog dat hij bijzonder trots is dat zijn eigen 
zoon Rens(24), werkzaam bij een Eind-
hovens architectenbureau, het hele plan 
heeft getekend. Met Pasen hebben we 
de eerste gasten, uit Duitsland nog wel, 
en voor juli is de eerste boeking ook al 
binnen. Berry en Caroline willen nog wel 
kwijt dat de prijs voor hun Bed & Break-
fast is vastgesteld vanaf 70 euro voor een 
kamer met ontbijt.  Op 11 april a.s. is de 
officiële opening en is iedereen van harte 
welkom tussen 14.00 en 16.00 uur. Wilt 
U meer informatie dan kunt U terecht op 
www.rixtels-landhoeve.nl. Zoals gebrui-
kelijk bedank ik mijn gastheer en gast-
vrouw, uiteraard ook voor het lekkere 
bakje koffie. Namens de redactie alle 
succes toegewenst voor de toekomst.
JWP

 Klokkengieterij open

Gedurende de maanden april en mei kan 
men in Aarle-Rixtel elke zondagmiddag 
de klokkengieterij van Petit & Fritsen be-
zoeken. Tijdens deze middagen geven 
gidsen van Heemkundekring Bathold van 
Heessel uitleg over de geschiedenis van 
de klokkengieterij en het gehele produc-
tieproces van het klokkengieten. Hierbij 
staat uiteraard de unieke hout gestookte 
smeltoven centraal. Zoals bekend heeft 
de klokkengieterij haar productieproces 
vorig jaar overgedragen aan Eijsbouts 
in Asten. Niettemin kan men nog steeds 
deze monumentale klokkengieterij be-
wonderen. Eigenaar Frank Fritsen heeft 
gezorgd voor een prachtig professioneel 
model aan de hand waarvan het produc-
tieproces in beeld wordt gebracht. Daar-
naast kan men een bijzonder  exotisch 
kunstwerk bewonderen van  Peter van 
Laarhoven met als  titel “Hommage aan 
de vrouw”. De klokkengieterij is geopend 
van 14.00 tot 17.00 uur

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. 

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

Klokje                                               
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29 maart 
Goede start loterij “Zorgenkind” te 
Aarle-Rixtel
De verkoop van de loten voor de actie 
“Zorgenkind” in Aarle-Rixtel is zaterdag 
overdonderend begonnen. Op één dag 
gingen 3000 loten van de hand. De trek-
king van deze loterij met 65 fraaie prijzen, 
waaronder als hoofdprijs een bankstel, 
vindt zaterdag plaats in de grote zaal van 
het patronaat, tijdens de laatste kaar-
tavond, waarvoor men zich vanaf half 
zeven kan laten inschrijven. Omstreeks 
tien uur zaterdagavond is het dan zover. 
Er zijn nog enkele loten verkrijgbaar bij de 
volgende adressen: W. van de Boogaard, 
Bosscheweg 31; L. van de Graef, Lies-
houtseweg 55; J. van der Heyden, Lies-
houtseweg 37; H. Verhoeven, Lieshout-
seweg 48; H. Swinkels, Lieshoutseweg 
42, H. Vogels, Lijsterstraat 9 en L. van 
Berne, Nachtegaalstraat 6.

29 maart 
Twee gewonden bij autobotsing in Aar-
le-Rixtel
Twee personen zijn zo gewond geraakt 
bij een gecompliceerde botsing op het 
gevaarlijke kruispunt bij de brug te Aar-
le-Rixtel, dat zij moesten opgenomen 
worden in het ziekenhuis. Het ongeluk ge-
beurde toen een bestelwagen, bestuurd 
door de heer J.C. uit Helmond, komend 
uit de richting Beek en Donk, plotseling 
moest uitwijken, om een personenauto, 
die naar Aarle-Rixtel wilde afdraaien, niet 
te raken. Hij week eerst uit naar links, 
kwam bijna in botsing met een tege-
moetkomende wagen en draaide daarna 
weer naar rechts. Een aanrijding met de 
afdraaiende personenauto, die een paar 
fietsers voorrang moest verlenen, was niet 
meer te vermijden. Eén van de inzittende 

van de personenauto, mejuffrouw R. van 
B. uit Aarle-Rixtel, alsmede de chauffeur 
van de bestelwagen moesten naar het 
ziekenhuis worden overgebracht. Beide 
wagens werden zwaar beschadigd.

31 maart 
Veilig Verkeer
In de grote zaal van het patronaat te Aar-
le-Rixtel, nagenoeg geheel bezet door 
jongens en meisjes, velen vergezeld 
van hun ouders, had gisteren avond de 
uitreiking plaats van de “Veilig Verkeer 
Jeugddiploma’s”. De voorzitter, de heer 
J. Beekers, verheugde zich over de grote 
opkomst, die bewees dat “Veilig Verkeer” 
in Aarle-Rixtel goed aansloot, tenminste 
bij de jeugd. Als er een avond is voor de 
volwassenen blijkt de kleinste zaal, he-
laas, nog te groot. Spreker wees er op dat 
over het algemeen de ouders de kinderen 
te weinig wegwijs maken in het verkeer. 
Een simpele vermaning: “ge zult toch wel 
voorzichtig zijn”, is in deze tijd beslist niet 
meer voldoende. Het voorbeeld van de 
ouders is nog steeds een kompasnaald 
voor de kinderen. Na een dankwoord aan 
de onderwijzers voor hun medewerking, 
reikte wethouder Ebben 81 diploma’s en 
speldjes uit: 47 aan de meisjes en 34 aan 
de jongens, die onlangs geslaagd zijn 
voor het schriftelijk, zowel als voor het 
praktische examen. Extra lof was er voor 
vief meisjes, die alles foutloos hadden af-
gewerkt, te weten: C. Scheepers, H. Ver-
schuren, D. Verhoeven, M. van den Elsen 
en M. Luyben. De avond werd verder op 
gezellige wijze gevuld met een quiz en 
een film, die vertoond werd door zuster 
Rosa. Bij de diploma uitreiking waren 
ook tegenwoordig de wachtmeesters der 
Rijkspolitie H. Keizer en W. Groenen.

HELMONDS DAGBLAD maart 1965
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