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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: 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
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 Meldkamer dierenhulp Tel. : 0900 1120000
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

Zondag 10 mei – 6e Zondag van Pasen - Moederdag
Voorganger: Pastor Hasselman
09.30 uur  Kerk – Eucharistieviering –  Kerkkoor O. L.V. Presentatie
 Henk van den Berkmortel   (par.)
 Jo Daniëls – Gijsbers   (par.)
 Hein van den Bogaard   (trouwdag)
 Overleden ouders Vlamings – Klomp en Sjaak Vlamings 
 Maria de Kleijne – van Vijfeijken  (par.)
 Martien van der Linden
 Antonia van den Elzen   (par.)
 Klara en Antoon van den Heuvel   (par.)
 Jo van den Bogaard – van den Elsen
 Riek en Johan Smulders-Sengers
 Johanna en Peter Broekmans-Thijssen
 Johanna van de Ven-van der Putten  (verj.)
 Tot welzijn van alle vrouwen van onze parochie 
Woensdag 13 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 14 mei – Hemelvaart
09.30 uur Kapel – Eucharistieviering - Cantorij

Week van zondag 17 mei t/m vrijdag 22 mei.

Zondag 17 mei – 7e Zondag van Pasen - Pinksternoveen.
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Voorganger: Pater Wester 
 Familie Verbakel – van de Zanden
 Overleden ouders van der Most – de Groot
 Overleden ouders de Korte – Verhaar
 Wim Strik     (par.)
 Leen van Oort – Huibers   (sterfdag)
 Overleden ouders Wouters – van de Vossenberg
 Ria en Gerard Wouters – Heesakkers
 Jo Oude Wolbers
 Voor vervolgde christenen in Nigeria en omringende landen
Woensdag 20 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag  10 mei t/m vrijdag  15 mei
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Overleden
Ine van Gijsel - de Leijer, Zwanendreef 20, 72 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 ziekenzalving 
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 14 juni.
Voor de doop van uw kindje  kunt u zich,  tot  een week voor het doopgesprek van 
11 mei, 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.

HEMELVAART
De Eucharistieviering met Hemelvaart op 14 mei vindt plaats in de Mariakapel aan de 
Bosscheweg om 09.30 uur m.m.v. de Cantorij .
In de Kerk is er géén viering.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, zaterdagen en 
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het 
Duits. 
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
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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:
MEI 2015  MARIAMAAND
Kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie Aarle-Rixtel         
PROGRAMMA VAN DE MEIMAAND 2015

ZONDAG 10 MEI 09.30 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering  Moederdag
De Cantorij verzorgt de gezangen.

DONDERDAG 14 MEI 09.30 UUR MARIAKAPEL 
HEMELVAARTSDAG  
Vanwege de drukke jaarmarkt vieren we dit feest met een vie-
ring in de Mariakapel. 
De Cantorij verzorgt de gezangen. Er is op deze dag GEEN 
eucharistieviering in de kerk!

ZONDAG 17 MEI 09.30 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering met samenzang

DINSDAG 19 MEI 19.30 UUR MARIAKAPEL MARIACONCERT 
Kamerkoor Sine Nomine o.l.v. Margot Pagels, met Rob Rassaerts aan het orgel, 
brengt een muzikale hulde aan Maria. Het programma bestaat uit koorzang, sopraan- 
en orgelsolo’s en samenzang; de aanwezigen kunnen dus de bekende Marialiederen 
meezingen. Een sfeervol geheel! Van harte aanbevolen!

ZONDAG 24 MEI 09.30 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering op het hoogfeest van Pinksteren
Het Kerkkoor van Onze Lieve Vrouw Presentatie verzorgt de gezangen.

MAANDAG 25 MEI 09.30 PAROCHIEKERK
Eucharistieviering met samenzang op Tweede Pinksterdag.

ZONDAG 31 MEI 09.30 UUR PAROCHIEKERK
Eucharistieviering en Eerste Communie

WAT IS ER NOG MEER IN DE MEIMAAND ?

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

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

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

de
gr

oo
fu

it
va

ar
tv

er
zo

rg
in

g.
nl

Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

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

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

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

- Tot slot nog dit……… Het Mariacomité organiseert dit jaar voor de 28-ste keer de 
Maria-/Meifeesten. Dank aan de vier verenigingen die elk jaar opnieuw hun enthou-
siaste medewerking verlenen. Evenzeer dank aan de Aarlenaren en oud-Aarlenaren 
die door hun aanwezigheid elk jaar getuigen van hun liefde voor het Aarles Lieve 
Vrouwke. Dat sterkt ons om door te gaan! 

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 dit niet. De voorlopige op-
brengst is € 2887,56

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.
Dit is de geboorteplaats van Dr. Moh, die 
onder andere het afgelopen jaar hier is 
geweest.

Bedankt, namens de werkgroep M.O.V. 
Aarle-Rixtel. 

Op 14 mei staat de M.O.V. op de jaar-
markt, kom naar de kraam en stel U 
vragen. 

Secretariaat Elly Wijnen.  

Beste mensen,
De Hartweek is weer afgesloten. We  
hebben alle  collectebussen geteld en 
het was weer heel goed. Met ons allen 
hebben we het fantastische bedrag van 
2197,37  euro  opgehaald. Allereerst 
willen wij onze collectanten heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet tijdens de col-
lecteweek. Verder willen wij de mensen 
bedanken die een raamposter van de 
Hartstichting op hebben gehangen zodat 
er op allerlei plekken in ons dorp aan-
dacht was voor de collecte. 
Natuurlijk bedanken wij ook alle gulle ge-
vers van Aarle-Rixtel want dank zij al deze 
mensen  kunnen wij dit prachtige bedrag 
aan de Hartstichting over maken zodat zij 
weer verder kunnen met hun werk voor 
al die mensen met Hart en vaatziektes,  
en daardoor vele levens redden of verbe-
teren. 

NOGMAALS HEEL 
HARTELIJK  BEDANKT

                       
Met hartelijke groeten comité Aarle-Rixtel, 
Tonny Verleisdonk, Jo kicken, Martien v.d. 
Heuvel, Wilke v. Thiel en Jeanne Smits.
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De verandering 
in de Zorg.

De veranderingen in de zorg vraagt meer 
van mensen en hun netwerk.
De gevolgen van deze verandering zullen 
de mensen ervaren.
Het team Zorg&Welzijn Aarle-Rixtel wil 
u hierin kosteloos adviseren en wegwijs 
maken.

Team Zorg&Welzijn.
Per januari 2015 is het team Zorg&Wel-
zijn gestart met een pilotproject in Aar-
le-Rixtel. Ik ben als dorpsondersteuner lid 
van dit team.
Mijn naam is Berrie van den Waarden-
burg, ik ben sinds 1983 werkzaam als 
welzijnswerker in de gemeente Laarbeek. 
Sinds 2 jaar ben ik dorpsondersteuner in 
Aarle-Rixtel.

Mijn taken als dorpsondersteuner.
Een dorpsondersteuner doet wat 
het woord al doet vermoeden: hij 
ondersteunt de dorpsbewoners.                                                                       
Als bewoners uit Aarle-Rixtel vragen of 
ideeën hebben of ergens zelfstandig niet 
uitkomen of in vastlopen, kan de dorpson-
dersteuner proberen hen verder te helpen. 
Dit kan gaan om vragen met betrekking 
tot verschillende onderwerpen, zoals vrij-
willigerswerk, mantelzorg, opvoedingson-
dersteuning, voorzieningen bij het ouder 
worden, ruzie in de buurt, inschakeling van 
buurtbemiddeling, praktische vragen, etc.                                                                                
Eigenlijk alle vragen op het gebeid van 
Zorg, Welzijn en Leefbaarheid.
Samen met de bewoner gaat de dorpson-
dersteuner op zoek naar een oplossing. 
De dorpsondersteuner zoekt onder an-

dere de hulp in de eigen omgeving van de 
bewoner: wellicht kunnen familieleden, 
buren, of verenigingen helpen? Dat heeft 
altijd de voorkeur. Als het om complexe 
problemen gaat en het niet anders kan, 
verwijst de dorpsondersteuner door naar 
formele hulpverlening.

Samenstelling team Zorg &Welzijn.
Dit team bestaat uit:
Karen Reijnen,  WMO consulente. 
Lia Smolders, wijkverpleegkundige
Maria Hendriks, Maatschappelijk werker
En ik als dorpsondersteuner.
Inwoners kunnen met dit team contact 
opnemen.
Telefonisch spreekuur maandag tot en 
met donderdag van 9.00. uur tot 12.00. 
uur.  Telefoon: 0492-469700
Inloopochtend : Zonnetij Heindertweg 87 
op dinsdag- en donderdagmorgen  
van 9.00 tot 12.00. uur. Op deze 
ochtenden is er altijd iemand van het 
team Zorg&Welzijn aanwezig om u te 
woord te staan.
 
Voor vragen op het gebied van welzijn, 
(mantel) zorg, werk en inkomen, wonen 
en gezinsrelaties kunt u ons raadplegen. 
Ook kunt u bij het team Zorg&Welzijn Aar-
le-Rixtel terecht als u zich zorgen maakt 
over iemand of als u tips en ideeën heeft 
die het wonen in Aarle-Rixtel nog plezie-
riger maken.
Voor de duidelijkheid het kost u niets en 
we helpen u graag.
Berrie van den Waardenburg, ViER-
BINDEN.
bvdwaardenburg@vierbinden.nl
Dorpsondersteuner Aarle-Rixtel
Coördinator Buurtbemiddeling Laarbeek.
0492-328805
06-31244726.

email redactie@gemeenschapsblad.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 
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Mini-Cursus Dode Hoek bij vrachtwa-
gens voor senioren

                    “Ziet die 
vrachtwagen jou wel fietsen?”

Op dinsdag 2 juni a.s. organiseert VVN 
Laarbeek ( Veilig Verkeer Nederland) in 
samenwerking met de werkgroep Oude-
reneducatie en de werkgroep Veiligheid, 
een cursus “Dode Hoek bij vrachtwagens” 
voor senioren
Deze cursus start in twee groepen vanaf 
14.30 uur, duurt 1 uur en bestaat uit een 
theoretisch en een praktisch deel. Het 
theoretisch deel wordt gegeven bij de 
gemeentewerf op de Stater in Lieshout, 
gevolgd door een praktisch deel wat ook 
op dit industrieterrein plaatsvindt. Tijdens 
het theoretische deel is een film van Veilig 
Verkeer Nederland te zien en wordt door 

D a n k b e t u i g i n g:
Pro Ecclesia et Pontifice

Ruud stond in het middelpunt
dat werd hem van harte gegund.
De Party Hosen en Rob zette de toon,
kei gezellig, buitengewoon.
Stralend ontving hij zijn onderscheiding,
voor 50 jaar trouwe toewijding.
Velen schudden hem de hand,
nee hij staat echt niet aan de kant.
Leeft onder de mensen, draagt zijn steentje bij,
met alle waardering is hij intens blij.
Het kerkbestuur en vrijwilligers willen wij van harte bedanken,
voor de bijzondere mis, receptie en muzikale klanken.
Iedereen bedankt voor de hartelijke felicitaties,
en voor hele leuke attenties.
Dat hij op handen gedragen wordt hebben we gezien,
alle vrijwilligers verdienen een 10.
Ruud is in zijn nopjes en erg tevreden,
hij blijft voor de gemeenschap klaar staan in het heden.
Ruud Kweens en familie.

de voorzitter van de plaatselijke afdeling 
Louis Doomernik verder uitleg gegeven. 
Bij het praktische deel wordt de gelegen-
heid geboden om vanuit een vrachtauto 
waar te nemen hoe het zicht op de weg 
en met name waar de fietser is.
Senioren die deel willen nemen gaan met 
de fiets naar de Stater en melden zich om 
14.30 uur of 15.00 uur bij de gemeente-
werf en betalen een eigen bijdrage van € 
3,00 ( incl. kop koffie). Maximaal kunnen 
er 40 senioren deelnemen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname 
kunt u zich vóór 15 mei aanmelden bij 
Vierbinden met betaling van de eigen bij-
drage en aangeven welke tijd ( 14.30 of 
15.00 uur) het meest geschikt is. U hoort 
uiterlijk 28 mei hoe laat u verwacht wordt.
Aanmelden kan via de mail 
hbouwmans@vierbinden.nl of telefonisch 
0492-328803. U hoort dan hoe u het in-
schrijfgeld moet betalen!
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Nu ook reflextherapie bij 
groepspraktijk Fysio & Zo.

Vanaf half april versterkt Wieneke Prinsen 
Reflexologie & Massages het team van 
Fysio & Zo met reflexzonetherapie. Ze 
had voorheen haar praktijk aan huis. 
Wieneke is door middel van haar natuur-
geneeskundige kijk op diverse klachten 
een mooie aanvulling op ons team wat 
momenteel al bestaat uit: fysiotherapie, 
bekkentherapie, homeopathie, yoga en 
mindfulness, psychosociale hulpverle-
ning, acupunctuur en tuina-massage en 
verloskunde. 
Reflexologie is een natuurgeneeskundige 
therapie gericht op het behandelen van 
reflexzones. Deze zones corresponderen 
met de organen in het lichaam. Door de 
verstoorde zones te prikkelen wordt het 
zelf-genezend vermogen direct via het 
zenuwstelsel geactiveerd. Hierdoor zullen 
klachten verminderen of verdwijnen. Een 
behandeling bestaat uit het masseren van 
de reflexzones en meridianen (energie-
banen in het lichaam) op voeten, handen 
en hoofd.
Wieneke zal wekelijks aanwezig zijn op 
maandagen en woensdagmiddag. Ze be-
handelt zowel volwassenen als kinderen 
en baby’s vanaf 4 weken. 
Ze heeft goede resultaten behaald bij:
• Volwassenen: overgangsklachten,    
menstruatieklachten, slapeloosheid,   
spijsvertering, aambeien, onrustge  
voelens, vermoeidheid, zwangerschaps  
klachten, stress-gerelateerde klachten
• Kinderen: bedplassen, slapeloosheid, 
faalangst, onzekerheid, driftbuien
• Baby’s: krampjes, reflux, slapeloos-
heid, obstipatie, verkoudheid, oorontste-
king
Wieneke Prinsen heeft zich aangesloten 
bij de beroepsvereniging FAGT (Fede-

ratie voor Additief Geneeskundig Thera-
peuten) waardoor vergoeding via aan-
vullende zorgverzekering vanaf 1 mei 
mogelijk is. Kijk voor de vergoedingen op 
www.FAGT.org/compensations. De be-
handelkosten gaan niet van eigen risico 
af, en er is geen verwijzing van huisarts 
nodig.
Voor een ontspanningsmassage kunt u 
nog steeds terecht bij haar massageprak-
tijk aan De Elshorst 15. Voor meer info: 
www.wienekeprinsen.nl of 06-46165400.
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organiseert: 

Quiz Night Aarle 

2015 
Houd jij wel van een quiz en gezelligheid? 
Op deze avond kun je je meten met andere groepen op gebied van sport, muziek, 
actualiteiten en Laarbeek. Na de quiz gaan we nog een feestje bouwen met z'n allen! 
Wat :  Quiz night Aarle 
Voor wie :  Iedereen die mee wil doen met een team van minimaal 8 personen 
Waar :   Dorpsfeesten tent langs de Dreef 
Wanneer :  Vrijdag 15 mei 2015 
Tijdstip :  21:45 – 23:30 (gevolgd door AFTERPARTY!) 
Inschrijven :  Uiterlijk vrijdag 1 mei, via info@dorpsfeesten.info 
Kosten :  Gratis 
Vragen : 06-22603125 (Rico Verbakel) of info@dorpsfeesten.info 
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Amusementsavond
in ZONNETIJ Aarle-Rixtel

Op donderdag 7 mei speelt in de Ont-
moetingsruimte van Zonnetij, blaaskapel 
Zwarte Fanfare uit  Aarle-Rixtel. 
De blaaskapel bestaat 38 jaar en speelt 
vlotte polka’s en walsen, maar ook staat 
populaire en solistische muziek op het 
programma. Door hun voorliefde voor 
Tsjechische blaasmuziek is de kapel in 
het verleden vaak naar Tsjechie afge-
reisd voor een aantal optredens. Op een 
van deze reizen werd Stefan, de bassist, 
verliefd op Katka, zangeres bij een be-
vriende blaaskapel. Nu zingt Katka al-
weer bijna 15 jaar bij de Zwarte Fanfare 
samen met onze dirigent Mart Kusters. 
Verder hebben ze ook reizen gemaakt 
naar Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, 
Belgie, Italie en de Verenigde Staten van 
Amerika. De Zwarte Fanfare speelt van 
19.30 uur tot 22.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Door de belangeloze 
medewerking van de Zwarte Fanfare is 
de toegang gratis. De Ontmoetingsruimte 
van Zonnetij is gelegen aan de Hein-
dertweg 87 in Aarle-Rixtel. 
Iedereen is van harte welkom.

Grote boekenmarkt 
in het Kouwenbergs kerkje.

 Op zondag 10 mei en op donderdag 14 
mei ( Hemelvaartsdag) wordt er in het 
Kouwenbergs kerkje een grote boeken-
markt gehouden.
Het kerkje is dan rijk gevuld met boeken 
van allerlei aard en inhoud, waaronder 
klassieke en moderne romans, thrillers, 
kinderboeken, kookboeken, boeken met 
thema’s als natuur- en historie, kunst , 
sport, gezondheid, naslagwerken enz. 
enz.
De boekenmarkt wordt gehouden  van 
11.00 tot 17.00 uur en is beide dagen 
gratis te bezoeken.ER kunnen nog 
boeken worden aangeboden en wel via 
0492 381851 of email: 
kouwenbergskerkje@onsbrabantnet.nlMooie opbrengst collecte Jantje 

Beton/Jeugd3daagse

Dank aan alle inwoners van Aarle-Rixtel 
die een gulle gift hebben gedaan aan 
het fonds Jantje Beton (in de week van 
9 maart). Dankzij uw gift en de inzet van 
onze collectanten heeft de collecte een 
mooie bijdrage opgeleverd, waarvan de 
helft rechtstreeks naar Jeugd3daagse 
Aarle-Rixtel gaat. Deze opbrengst zorgt 
er mede voor dat er weer drie fantasti-
sche dagen worden georganiseerd voor 
de basisschoolkinderen in Aarle-Rixtel. 
Bedankt!

Te Huur - vanaf 1 mei
Bovenwoning met 2 verdiepingen en 
eigen tuin, Kerkstraat, Aarle-Rixtel
1st verdieping - Ruime woonkamer, Open 
keuken met eetgedeelte, balkon met toe-
gang tot eigen tuin met schuur, gast wc. 
2de verdieping - 2 slaapkamers, moderne 
badkamer met douche en wc
Huurprijs €700 per maand kale huur. 
Max. huurperiode 1 jaar.
Bel: 06-51448064 of
06-53774222

Klokje                                               
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www.twanvanhout.nl
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Voorverkoop van 
concert 

The Timeless Big Band 
o.l.v. Jos Beeren

Voor het unieke reünie-concert van The 
Timeless Big Band op zondagmiddag 7 
juni (aanvang 14.30 uur) bij Wim Beeren 
Jazz Society in zaal Van Bracht, wordt bij 
wijze van uitzondering, een voorverkoop 
gehouden. 
Met een zeer herkenbaar repertoire 
(Basie, Ellington, Glenn Miller, Sinatra 
etc.) kunnen we achteraf misschien wel 
spreken van een legendarische middag....
The Timeless Big Band o.l.v. Jos Beeren 
geldt als een van de toonaangevende big 
bands in Europa.
In bijna alle Nederlandse theaters en con-
certzalen werd in de loop der jaren opge-
treden, evenals op tournees naar talloze 
Europese landen, Japan en de Carib-
bean.
Gezien de kosten van zo’n 18 mans top-
formatie is de entreeprijs eenmalig ver-
hoogd van € 8 naar een nog steeds be-
scheiden bedrag van € 10.
Hoe kunt u kaarten bestellen?
Door € 10  over te maken (of een veel-
voud van € 10 mocht u meer kaarten 
willen) op IBAN  NL14 Rabo 0158 5339 
84 ten name van Stichting Wim Beeren 
Jazz Society, onder vermelding van voor-
naam-achternaam-aantal kaarten. De 
kaarten liggen op uw naam klaar bij de 
kassa op 7 juni.
Passe-partout houders hebben toegang 
op vertoon van hun passe-partout. Wel 
vragen wij aan hun om een kaart te reser-
veren door een mail te sturen naar
info@wimbeerenjazzsociety.nl
Verdere info vindt u op 
www.wimbeerenjazzsociety.nl
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Gemengd koor Euphonia

Tijdens de feestmiddag van gemengd 
koor Euphonia op zondag 26 april 2015 
zijn er 4 jubilarissen gehuldig.
Het waren mevr Jo Vogels en de heer 
Hans van Roij voor hun 40 jarig jubileum, 
en Mevr Marjo v.d.Eertwegh en de heer 
Sjef Strijbosch voor hun 25 jarig jubileum 
bij ons koor. Er was ook nog mevr Annie 
van Kessel die haar 12,5 jarig jubileum bij 
ons koor had. Aangezien ze die dag af-
wezig was is ze op Koningsdag thuis in 
de bloemetjes gezet.

vlnr Hans van Roij,Jo Vogels, Marjo 
v.d.Eertwegh en Sjef Strijbosch

foto Annie van Kessel
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Koninklijke onderscheidingen.

Het mag wel heel bijzonder worden ge-
noemd als man en vrouw tegelijkertijd 
een Koninklijke onderscheiding in ont-
vangst mogen nemen. Op vrijdag 24 april 
vond deze bijzondere gebeurtenis plaats 
in huize Lemmens aan de Phaffstraat 28 
in Aarle-Rixtel. Zowel Bert Lemmens(73) 
als zijn echtgenote Hetty Lemmens-van 
Heijst(70) vielen deze eer te beurt. Een 
lintje uitreiken is op zich niet zo’n karwei 
maar om te regelen dat deze jubilarissen 
“toevallig” thuis zijn en niets in de gaten 
hebben is vrijwel een onmogelijkheid. 
Vandaar dat Hetty van te voren was in-
gelicht dat haar Bert was uitverkoren. Die 
stond niets vermoedend in zijn goeie pak 
klaar om met zijn zoon naar een inter-
view voor een lokaal blad in Eindhoven 
te gaan. Uiteraard zat de zoon ook in het 
complot. De verrassing bij Bert was  com-
pleet. Hetty was evenzeer verrast toen 
ze na de gebruikelijke bos bloemen van 
waarnemend burgemeester Ronnes van 
Laarbeek een toespraak te horen kreeg 
die op haar sloeg en na een tijdje viel het 

kwartje bij haar ook. Beide werden Lid in 
de orde van Oranje Nassau. Ik zat vorige 
week dinsdagavond gezellig met beiden 
na te kletsen over deze onderschei-
ding. Het huis staat vol met boeketten 
en overal gelukwensen van familie en 
bekenden. Als ik met Bert en Hetty hun 
leven doorneem,” blijkt dat bijna volledig 
in beslag te zijn genomen door het IVN, 
de volkstuinvereniging de Koppelen, de 
Imkersvereniging Helmond en de lande-
lijke bond van bijenhouders. Vooral Bert 
bekleedde gedurende een lange reeks 
van jaren meerdere bestuursfuncties bij 
IVN, de volkstuinvereniging, de bijenhou-
ders bond en tussendoor ook nog bij de 
KBO afdeling Aarle-Rixtel. Daarnaast was 
hij ontwikkelaar van diverse natuurcur-
sussen, organisator, coördinator en pro-
jectleider van allerlei vrijwilligersprojecten 
die met natuur en landschap te maken 
hebben. Hij is contactpersoon voor de 
gemeente Laarbeek met betrekking tot 
projecten op het gebied van natuur, mi-
lieu en landschap. Zijn bijzondere belang-
stelling gaat uit naar het welzijn van alle 
bomen in de gemeente. Daarvoor zit hij 
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in de bomenwerkgroep van de gemeente 
en inventariseerde hij ruim 3000 bomen 
in de omgeving. Hij ontwikkelde een fruit-
bomencursus waarvoor heel veel belang-
stelling bestaat. In de bijenwereld is Bert 
een expert want hij is officieel bijenteeltle-
raar en is verbonden aan de landbouwho-
geschool van Wageningen voor specifiek 
onderzoek naar de bijengezondheid in 
Nederland. Daarnaast neemt hij deel aan 
onderzoeken van de Koninklijke Neder-
landse Natuurhistorische Vereniging en 
de Universiteit Utrecht met betrekking tot 
de bijenteelt en -gezondheid in Nederland. 
Trots is Bert op het feit dat mede dankzij 
zijn inzet er bij de imkersvereniging Hel-
mond inmiddels 3 bijenteeltleraren zitten 
en dat het ledenaantal de laatste jaren 
is gegroeid tot 130. Opvallend is dat 
zeker, volgens Bert, want landelijk is de 
belangstelling dalend terwijl we hier een 
flinke groei hebben gehad en wat nog 
belangrijker is, veel jeugdige leden erbij 
gekregen hebben. Zijn echtgenote Hetty 
blijkt in 1980 mede-oprichtster van het 
IVN te zijn geweest en bekleedde diverse 
bestuursfuncties bij deze vereniging. Zij 
is lid van de waterwerkgroep, de planten-
werkgroep en sinds 1984 een deskundige 
natuurgids. Haar kennis van amfibieën, 
reptielen, vissen, waterdieren en –planten 
is van onderscheidende waarde voor het 
beleid van gemeente, provincie en natuur 
beherende organisaties. Al meer dan 10 
jaar doet zij onderzoek naar mossen en 
paddenstoelen om meer inzicht te krijgen 
in de natuur in Laarbeek. Voor de Vlin-
derstichting verricht zij inventarisaties 
van de vlinderstand in Laarbeek. Voor 
het IVN doet Hetty verder allerlei hand- 
en spandiensten, zoals de catering van 
het clubgebouw, het clubblad en de or-
ganisatie van diverse projecten. Verder 
is Hetty vanaf 2003 lid van de KBO Aar-
le-Rixtel en was zij ruim 9 jaar bestuurslid 
van deze afdeling. We hebben samen 
dezelfde belangstelling voor de natuur en 

het milieu, daarom hebben we het al zo 
lang volgehouden, beamen ze volmondig. 
We hebben nog steeds plezier in ons vrij-
willigerswerk en we hebben allebei nog 
energie genoeg. Ik moet soms wel woe-
keren met de tijd, geeft Bert toe, maar 
dan maak ik maar wat langere dagen. En 
af en toe duik ik mijn volkstuintje in om 
mijn hoofd wat leeg te maken en nieuwe 
energie op te doen. Ik neem afscheid van 
twee mensen die een voorbeeld kunnen 
zijn voor vele anderen wat betreft hun 
liefde en belangstelling voor de natuur 
om ons heen. Bij het weggaan zie ik nog 
net het bordje aan de muur in hun woon-
kamer.” Pluk de dag maar laat nog wat 
hangen voor morgen”. Bert en Hetty, na-
mens de redactie van harte gefeliciteerd 
met jullie Koninklijke onderscheiding en 
dat jullie nog jarenlang jullie nuttige werk 
voor natuur en milieu mogen blijven doen.
JWP.

Gedicht:

Dat was boffen op Koningsdag,
beetje fris, met een lekkerzonnetje,
op deze dag lekker buiten zijn,
was helemaal geen straf.
Mooi weer hadden ze ook,
met de boottocht naar sluis zeven,
ik moest toevallig wachten voor de brug,
dat ging niet zo vlug,
want ze moesten achteruit varend terug.
Zo zal dat in de toekomst ook gaan,
Helmond zal zijn zin wel krijgen,
wat daar echter tegenover staat,
daar is ongetwijfeld al over gepraat.
Gepraat wordt er ook in Den Bosch,
ze vergaderen er daar ook op los,
het is wellicht al beslist als u dit leest,
DE RUIT zal er voorlopig niet komen
en dat is natuurlijk heel goed nieuws,
laat van Heugten maar lekker dromen!!

RD
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19 April 2015 Sint Servatius gilde Lie-
shout Kringwedstrijd Brabants wip-
schieten. Schutters uit Lieshout suc-
cesvol.

Op een zonovergoten zondag werd er 
een kringwedstrijd Brabants wipschieten 
verschoten op het mooie terrein van het 
sint Servatius gilde te Lieshout. Annie 
Rovers van het Sint leonardus gilde uit 
Beek & Donk was alle schutters de baas 
op het onderdeel Personeel en eiste de 
eerste prijs op bij dit onderdeel. Ruud 
Mijnsbergen van het sint Servatius gilde 
uit Lieshout werd 4e en Jos Kuipers van 
hetzelfde gilde 6e. Ook bij de vrije hand 
wisten de schutters uit Lieshout zich 
staande te houden 1e Jos Kuipers 3e Bert 
Vorstenbosch, 4e Gerard van der Linden 
alle van van het Sint Servatius gilde. Een 
6e plaats was weggelegd voor Henk van 
der Velden van het Onze Lieve Vrouwe 
gilde uit Aarle-Rixtel. Ook bij de bejaarden 
was het een Lieshouts onderonsje 1e 
Ruud Mijnsbergen en 2e Gerard van der 
Linden beide van het sint Servatius gilde . 
Puistprijzen waren er weggelegd voor de 
volgende schutters: 3e Gerard v Ganzen-
winkel Aarle-Rixtel 4e Frits Vorstenbosch 
Lieshout
6e Frits Vorstenbosch Lieshout 7e Henk 
v/d Velden Aarle-Rixtel.
De volgende wedstrijd wordt op 3 mei ver-
schoten in lierop en de opbrengst komt 
dan te goede aan de stichting Kans Plus.
Erekampioen: 1e Ad Vlemmix Lierop  
  
Kampioen: 1e Huib Vossen Someren 2e 
Frits Kiggen Someren 
Personeel: 1e Annie Rovers Beek en 
Donk 2e Angel van Moorsel  Lierop 

3e John v/d Vleuten Someren 4e Ruud 
Mijnsbergen Lieshout 5e Ad Vlemmix 
Lierop 6e Jos Kuipers Lieshout
Vrije Hand: 1e Jos Kuipers Lieshout 2e 
Patricia Vossen Someren
3e Bert Vorstenbosch Lieshout 4e Gerard 
v/d Linden Lieshout 5e Jan van Bree Stip-
hout 6e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel
Viertal: Sint Joris Gilde Someren 
Schutters 1 Sjan Vossen 2 Patricia 
Vossen 3 Huib Vossen 4 John v/d Vleuten
Bejaarden: 1e Ruud Mijnsbergen Lies-
hout 2e Gerard v/d Linden Lieshout
Puist: 1e Frits Kiggen Someren 2e An-
gelina Knapen Someren-Eind 3e Ge-
rard v Ganzenwinkel Aarle-Rixtel 4e 
Frits Vorstenbosch Lieshout 5e Mar-
tien Barten Someren 6e Frits Vorsten-
bosch Lieshout 7e Henk v/d Velden 
Aarle-Rixtel

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

zelfhulpnetwerk

In Eindhoven draait wekelijks een zelf-
hulpgroep voor iedereen die een burn 
out heeft gehad óf nog in een burn 
out zit.  Hier worden ervaringen uitge-
wisseld over hoe om te gaan met je 
nieuwe energie, de energie die je hebt 
na een burn out én de eventuele li-
chamelijke en mentale beperkingen.                                                                                                                                     
Door je te uiten, een luisterend oor te 
bieden en door de informatie en ervaring 
van anderen leer je van elkaar; je leert 
hoe je om kunt gaan met je beperkingen 
na je burn out.               Voor meer infor-
matie en/of aanmelding:
Stichting Zelfhulp Net-
werk Zuidoost Brabant                                                                                                                      
Kronehoefstraat 21-29                                                                                                                                            
5612 HK  Eindhoven                                                                                                                                        
040-2118328                                                                                                                 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl



26

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

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

www.BBig-Design.com
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Ledenraad Zorgboogextra 
van start

De ledenraad van Zorgboogextra is op 8 
april 2015 officieel geïnstalleerd. De raad 
behartigt de belangen van alle leden en 
cliënten van de Zorgboog. “Als Zorgboog 
hechten we veel waarde aan de mede-
zeggenschap en de inspraak van onze 
cliënten”, aldus Ton Borghs (raad van be-
stuur). “Juist in deze periode van veran-
deringen in de zorg vinden we het belang-
rijk dat onze leden en cliënten actief met 
ons meedenken en -praten.” Zorgorgani-
satie de Zorgboog heeft de centrale me-
dezeggenschap van cliënten per 1 maart
2015 ondergebracht bij ledenorgani-
satie Zorgboogextra. Op het niveau van 
de zorgbooglocaties is er daarnaast een 
apart cliëntenoverleg voor de lokale aan-
gelegenheden.
De coöperatieve vereniging biedt, met 
ruim 23.000 leden, een stevige funda-
ment voor de medezeggenschap. Vanuit 
de leden is een ledenraad benoemt die 
op 8 april jongstleden officieel van start is 

gegaan, legt Ton Borghs uit. “De leden-
raad bestaat momenteel uit dertien leden 
en is wat samenstelling betreft een goede 
afspiegeling van alle leden- en cliënt-
groepen en het werkgebied van de Zorg-
boog. We gaan de raad op een proactieve 
manier betrekken bij het beleid en de 
keuzes die de Zorgboog in de toekomst 
moet maken.”

Meedenken en meebeslissen!
Zorgboogextra heeft nog een aantal 
openstaande vacatures binnen de le-
denraad en is daarvoor op zoek naar 
mensen die zitting willen nemen in onze 
ledenraad. Mensen die hart hebben voor 
de zorg en ondersteuning in onze sa-
menleving en die op vrijwillige basis tijd 
willen investeren in een maatschappelijk 
georiënteerde zorgorganisatie. Betrokken 
mensen die actief willen meedenken en 
praten. Heeft u interesse, kijk op  
www.zorgboogextra.nl/ledenraad of bel 
naar 0492 - 34 86 86.

Ledenraad van Zorgboogextra. Van links naar rechts: Eddy Oosthoek (Beek en Donk), Frank Assendelft
(Helmond), Joke Verberkt-Verlijsdonk (Bakel), Pattry Claessen (Helmond), Maria van Heugten-van Loon (Asten-
Heusden), Ad van Gelder (Helmond), Ivonne Feyen-Vossen (Asten), Iet Heystee-Sistermans (Helmond), André
Simons (Eindhoven), Wim Dor (Helmond), Gerrie van Goch (Deurne), Sjef Smeets (Helmond) en Hans Dekkers
(Bakel).
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Ganzenwinkeltoernooi

Handboogvereniging Strijd in Vrede be-
haalt een zeer goed resultaat tijdens de 
2e wedstrijd van het van Ganzenwinkel-
toernooi van Handboogschutterij de Een-
dracht.
Handboogvereniging Strijd in Vrede uit 
Beek en Donk was j.l. donderdag 9 april 
de  tegenstander op de doel in Aarle 
Rixtel. 
Zij waren met 14 schutters aanwezig 
voor het verschieten van deze wedstrijd. 
Vooraf gaf Strijd in Vrede aan dat zij 2870 
punten zouden gaan schieten. Het werden 
er 2863 dus een zeer mooi resultaat van 
- 7 punten waarmee zij hoge ogen gaan 
gooien voor een van de prijzen. 
Hoogste schutter van de avond werd com-
poundschutter Theo de Jong van Strijd in 
Vrede met 237 punten. Hoogste schutter 
van de Eendracht en tevens hoogste re-
curveschutter werd Erwin Wijnhoven met 

226 punten.
Resultaten schutters de Eendracht:

1. Erwin Wijnhoven  226 punten
2. Toon van Hoof  222
3. Jan van Rooij  219
4. Paul van Bakel 208
5. Henk Verachtert 203
6. Walter Jansen 191
7. Jo Maas  176
8. Geert v. Ganzenwinkel169
9. Gerrie van Hoof 127 (TR)

2 Schutters van de Eendracht 
schieten nieuw PR tijdens toernooi in 

Milheeze.

Handboogschutterij de Eendracht was af-
gelopen donderdagavond 16 april met 8 
schutters aanwezig in Milheeze voor het 
verschieten van de wedstrijd van het ne-
derlaagtoernooi bij HBV St. Willibrordus. 
Naast de Eendracht en St Willibrordus 
waren ook schutters van Centaur uit 
Asten en Krijgsman Soranus uit Lieshout 
aanwezig.
Het 8-tal van De Eendracht gaf vooraf 
aan 1543 punten te gaan verschieten. 
Het werden er 1544, dus een erg mooi 
resultaat van + 1. Dit mooie resultaat was 
mede te danken aan de 2 nieuwe PR’s 
geschoten door Jan van Rooij (226) en 
Henk Verachtert (209).
Aan het einde van het toernooi zal blijken 
of dit mooie resultaat ook nog een prijs 
oplevert.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Jan van Rooij  226  nieuw per-
soonlijk record
2. Toon van Hoof    215
3. Henk Verachtert   209  nieuw per-
soonlijk record
4. Erwin Wijnhoven    209
5. Jo Maas    197
6. Walter Jansen   180
7. Geert van Ganzenwinkel   171
8. Gerrie van Hoof ( TR )   137
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Op zaterdag 8 april jl. werd door 5 schut-
ters deelgenomen aan het jubileum toer-
nooi van HBV de Haagse Rozenknop in 
Helmond. Zij bestaan in mei 100 jaar en 
hebben hiervoor een toernooi georga-
niseerd om dit heugelijke feit met de di-
verse verenigingen te vieren. 
Ook aanwezig waren 6 schutters van 
HBV Strijd in Vrede uit Beek en Donk. 
Het werd een vlot verschoten en gezel-
lige wedstrijd met tussendoor een hapje 
en een drankje. De Eendracht schoot 974 
punten bij elkaar. Opgegeven was 935 
punten, een positief resultaat van + 39 
punten. Eind mei vinden de laatste wed-
strijden van dit toernooi plaats en zal de 
eindstand opgemaakt kunnen worden.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven 222 punten
2. Toon van Hoof 214
3. Jan van Rooij  200
4. Geert van Ganzenwinkel197
5. Gerrie van Hoof (TR) 141

3e wedstrijd van Ganzenwinkel toer-
nooi
Voor het verschieten van de 3e wedstrijd 
van het van Ganzenwinkel toernooi van 
Handboogschutterij de Eendracht, was 
Handboogvereniging Kunst en Vriend-
schap uit Liessel de tegenstander. 
Zij waren op donderdag 23 april j.l. met  
9 schutters opgekomen voor het ver-
schieten van deze wedstrijd. Vooraf gaven 
zij op 1598 punten te gaan schieten. Het 
werden er 1608 dus een positief resultaat 
van +10 punten. Dit is met 9 schutters 
een zeer mooi resultaat en aan het eind 
van het jaar zal blijken welke plaats in het 
toernooi dit zal opleveren.
Hoogste schutter van de avond werd 
Erwin Wijnhoven van de Eendracht met 
223 punten.
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven 223 punten
2. Toon van Hoof  221
3. Walter Jansen  215

4. Jan van Rooij  211
5. Geert van Ganzenwinkel 202
6. Paul van Bakel 200
7. Henk Verachtert 198
8. Jo Maas  170
9. Gerrie van Hoof (TR) 147

Sterk optreden van schutters Handboog-
vereniging Recht door Zee uit Helmond 
tijdens de 4e wedstrijd van het van Gan-
zenwinkeltoernooi.
Op donderdag 30 april jl. was HBV Recht 
door Zee uit Helmond de tegenstander 
tijdens de 4e wedstrijd van het 52e van 
Ganzenwinkeltoernooi bij HBS de Een-
dracht. 
Tijdens deze vlot en gezellige verlopen 
wedstrijd wisten 5 van de 9 schutters van 
Recht door Zee door de 230 puntengrens 
te schieten. Mede hierdoor behaalden zij 
een positief resultaat van + 5. Zij hadden 
aangegeven 1949 punten te gaan 
schieten. Het werden er 1954 dus + 5. 
Hoogste schutter van deze avond werd 
Mark Freijtas van Recht door Zee met 
239 punten. Hoogste schutter van de 
Eendracht was Toon van Hoof met 228 
punten. 
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Toon van Hoof  228
2. Erwin Wijnhoven  224
3. Frank Schepers  221
4. Jan van Rooij   215
5. Henk Verachtert  208
6. Jo Maas   205
7. Geert v. Ganzenwinkel 182
8. Paul van Bakel  180
9. Gerrie v. Hoof (TR  161
De eerste volgende wedstrijd staat ge-
pland op zaterdag 9 mei a.s. Dan vindt op 
de doel aan de Lijsterstraat de jaarlijkse 
verschieting plaats voor de Koningstitel 
bij de jeugd en bij de senioren. Gezien 
de onderling behaalde resultaten van de 
laatste wedstrijden, belooft dit een span-
nende strijd te gaan worden met vele 
kanshebbers voor deze titel. Aanvang 
18.00 uur
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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!

• De Elshorst 15
• 5735 JC   Aarle-Rixtel
• tel: 06 – 46 16 54 00
• www.wienekeprinsen.nl

• Op maandag en woensdag:
locatie Fysio & Zo
Kouwenberg 13
5735 GM   Aarle-Rixtel

Reflexologie: 
vergoeding via 

zorgverzekering 
mogelijk

Op zoek naar een bijzonder cadeau voor moederdag?
Verras haar eens met een 

Een moment van rust en aandacht  alleen voor háár 
Laat haar maar eens lekker genieten!

Massage-cadeaubon

ontspanningsmassages     & klachtenbehandeling via voetreflex (ook kinderen en baby’s)
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Investeren in integrale kindcentra:

Spring draagt deel locaties over 
aan Fides Kinderopvang

Laarbeek - Per 1 juli 2015 draagt Spring 
Kinderopvang een aantal locaties in de 
gemeente Laarbeek over aan Fides Kin-
deropvang. De overdracht past bij de ge-
zamenlijke visie om integrale kindcentra 
te ontwikkelen in samenwerking met het 
basisonderwijs.
Het betreft de locaties: peuterspeelzaal 
Rakkertjes in Aarle-Rixtel, peuterspeel-
zaal Hummelbeek in Beek en peuter-
speelzaal, dagopvang en buitenschoolse 
opvang de Raagten in Donk. Deze gaan 
per 1 juli 2015 verder onder de vlag van 
Fides Kinderopvang.
Gezamenlijke visie
De overdracht komt voort uit de geza-
menlijke visie van beide organisaties; 
namelijk het bieden van de beste ont-
wikkelingskansen aan kinderen. Allebei 
de organisaties vinden het belangrijk om 
samen met het onderwijs te investeren in 
de ontwikkeling van integrale kindcentra. 
Dit zijn voorzieningen waar kinderen van 
0 tot 13 jaar komen om te spelen, te leren 
en zich te ontplooien. Hierbij zijn onder-
wijs, opvang en vrije tijd zorgvuldig op 
elkaar afgestemd. Bij deze visie past het 
om alle vormen van kinderopvang zoveel 
mogelijk vanuit één aanbieder aan te 
bieden. Het vergemakkelijkt de samen-
werking tussen de betrokken partijen in 
het kindcentrum. En dat is in het belang 
van de doorgaande ontwikkelingslijn van 
kinderen en de overdracht van de opvang 
naar de basisschool.
Beide partijen zijn in goed onderling 
overleg deze overdracht van locaties 
overeengekomen. Fides heeft in boven-
genoemde plaatsen al meerdere voorzie-
ningen voor dagopvang, buitenschoolse 
en tussenschoolse opvang. Spring blijft 

actief in Mariahout met peuterspeelzaal 
Kneuterke en in Lieshout met peuter-
speelzaal, dagopvang en bso in kindcen-
trum Sprankel.
Weinig veranderingen
Door de overdracht verandert er nau-
welijks iets voor kinderen, ouders en 
medewerkers. Onderdeel van de over-
eenstemming is dat de pedagogisch me-
dewerkers van de betreffende locaties 
mee overgaan. Op deze manier blijven 
de vertrouwde gezichten op de locaties 
aanwezig. Ook de namen van de locaties 
veranderen niet. Het pakket aan dienst-
verlening aan ouders van Spring en Fides 
kent verder geen grote verschillen.
Medewerkers, ouders en samenwer-
kingspartners zijn onlangs geïnformeerd 
over deze overdracht.
Spring en Fides hebben er alle vertrouwen 
in dat de overgang de kwaliteit van de kin-
deropvang ten goede zal komen.

Dauwtrappen

Op Hemelvaartsdag 14 mei kunt u samen 
met folkloregroep Dikkemik gaan dauw-
trappen. 
We vertrekken om 7.00 ‘s morgens vanaf 
de kiosk en komen via een wandeling 
door het buitengebied bij het paviljoen va  
het Onze Lieve Vrouwe-gilde aan de Ha-
gelkruisweg
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Peter van den Burgt 
Laarbeekkoning op het 

“Jan van Doorenpaviljoen”

Op zondag 26 april kwamen de 5 gilden 
van Laarbeek weer bijeen voor het tradi-
tionele Laarbeekkoningschieten. Er werd 
geschoten om de felbegeerde titel Laar-
beekkoning. Inzet is een prachtig wissel-
schild dat indertijd geschonken is door 
de gemeente Laarbeek. Met 43 deelne-
mers mag gerust gesteld worden dat het 
Laarbeekkoningschieten leeft binnen het 
Laarbeekse. Na 184 schoten kroonde 
Peter van den Burgt, van het gilde Sint 
Servatius uit Lieshout, zich in de 5e ronde 
tot grote winnaar. Hij is een jaar lang 
het gezicht van de 5 Laarbeekse gilden. 
Locoburgemeester Frans van Zeeland 
mocht samen met Frans Biemans de bij-
behorende versierselen bij de overgeluk-
kige Koning omhangen. De afgaande Ko-
ning, Mario van den Elsen van het Gilde 
Sint Leonardus, ontving een replica dat, 
al vanaf het begin van deze traditie, ge-
schonken wordt door raadsnestor Frans 
Biemans. De gildebroeders kwamen om 
12:00 uur bijeen op het gildeterrein van de 

Blauwe Schut in Aarle-Rixtel waarna een 
optocht werd gehouden naar de Kiosk op 
de Kouwenberg om vervolgens na een 
korte pauze en het nuttigen van een vat 
bier, terug te keren naar het gildeterrein. 
Het officiële programma werd aange-
vangen door het wijden van de vogel door 
Diaken Ton Schepens waarna de eerste 
schoten werden gelost door het kerkelijk 
gezag, het wereldlijk gezag, de schenker 
van de replica’s en afgaande Koning 
Mario van den Elsen. Zoals gezegd kwam 
na het 184e schot het laatste restje van 
de vogel naar beneden en was Peter de 
grote winnaar. Het bleef nog lang onrustig 
op het “Jan van Doorenpaviljoen” bij de 
Blauwe Schut. Een erg gezellige traditie 
die we hopelijk nog lang is stand zullen 
houden.

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

Opvang en ophalen zwerfdieren 
door Dierenbescherming

LAARBEEK - Sinds 1 januari 2015 worden 
zwerfdieren in Laarbeek opgehaald en 
opgevangen door de Dierenbescherming 
Brabant Zuid-Oost.
Indien nodig zal hun dierenambulance 
rijden voor zwervende huisdieren. Mocht 
een eigenaar niet gevonden worden, dan 
zorgt de Dierenbescherming voor opvang 
van het dier. Die opvang vindt plaats bij 
Dierenopvangcentrum De Doornakker in 
Eindhoven. Dit asiel bewaart de zwer-
vende dieren twee weken voor de eige-
naar. Na die twee weken wordt een dier 
bemiddelbaar voor een nieuw baasje.
De meldkamer dierenhulp van de Dieren-
bescherming is bereikbaar via telefoon-
nummer 0900 112 00 00. De dierenam-
bulance rijdt 24 uur per dag, zeven dagen 
per week.
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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

Ondanks het sterk wisselende weer-
beeld hebben we de afgelopen weken 
toch heerlijk kunnen fietsen. Nu we in de 
maand mei aanbeland zijn hopen we toch 
regelmatig in ’t kort’’
aan de start te kunnen verschijnen, want 
met korte mouwtjes en in korte broek 
fietsen is toch een stuk aangenamer. Op 
10 mei staan de Vierlingsbeektochten van 
105 en 90 km. op het programma en op 
Hemelvaartsdag rijden we rondje Hilva-
renbeek en Rondje Koks van 100 en 75 
km. De start is telkens om 08.00 en de 
voor de kortere routes, die door de 25 
km. groep gereden wordt, om 08.30 uur. 
In verband met de jaarmarkt is het vertrek 
op 14-5 vanaf café van Bracht.
Op zondag 17 mei hebben we weer een 
officiële tocht en dat is een verkorte versie 
van Dorp aan de Rivier, welke omgedoopt 
is tot Dijkentocht. De afstand is 125 km., 
het eerste gedeelte is hetzelfde gebleven 
en na de pauze in Ravenstein wordt een 
andere route genomen. Inschrijven en 
vertrekken kan men vanaf grand-café 
Stout tussen 08.00 en 08.30 uur. De 35 
km. groep start om 08.00 uur, de 32 km. 
groep om 08.05 uur en de 28-km. groep 
om 08.10 uur. De 25km. groep fietst de 
100 km. lange uitgave en start om 08.30 
uur.
Meer info over bovenstaande activiteiten 
en de fietstochten op dinsdag, woensdag 
en donderdag kunt u vinden op onze site.

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

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.

Klokje                                               

Gemeentehuis gesloten

LAARBEEK – Vanwege de feestdagen 
zijn er diverse dagen waarop het gemeen-
tehuis en ook de milieustraat gesloten 
zijn. Het gemeentehuis is op de volgende 
dagen gesloten:
- dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
- donderdag 14 mei (Hemelvaart)
- vrijdag 15 mei
- maandag 25 mei (Pinksteren)

Milieustraat
Op donderdag 14 mei is ook de mili-
eustraat gesloten. De andere dagen is 
deze regulier geopend.
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Fysiotherapie en training Kemps en Rijf gaat vanaf 20 mei 
2015 wekelijks een beweeguur verzorgen voor alle bewoners 
van Laarbeek! 

De volgende thema’s staan centraal tijdens de les: sport en 
spel, fitness en geheugentraining /dans. Iedere week komt 
een ander thema aan bod.  

De les zal vanaf 20 mei iedere woensdagmiddag van 14:30-
15:30 uur plaatsvinden in de gezamenlijke ruimte van de 
Zonnetij. (zaal 87) 

Bent u geïnteresseerd kom dan 20 Mei langs voor meer 
informatie en gratis proefles!  

Met vriendelijke groet,  

Team Fysiotherapie en training 
Kemps en Rijf 

 

Senioren 
gym 
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Maatjes gezocht: 
een paar uurtjes per week kan 

een leven veranderen!

Een maatje kan op allerlei manieren 
helpen door een bezoek thuis te brengen 
of door samen op stap of naar de film 
te gaan, te sporten, ,fietsen, wandelen, 
koffie drinken, spelletje doen of samen 
een hobby bezig zijn. ViERBINDEN ma-
tjesproject is op zoek naar vrijwilligers die 
een maatje voor iemand willen zijn.
Voor een man van middelbare leeftijd 
zoekt het maatjesproject een mannelijk 
maatje. Meneer houdt van wandelen, 
fietsen en tuinieren en zou dit graag 
samen met een maatje willen doen. 
Voor meer informatie over deze vaca-
ture of als u interesse heeft om maatje 
te worden dan graag contact opnemen 
met het maatjesproject Laarbeek, Ot-
terweg 27, 5741 BC Beek en Donk, te-
lefoonnummer: 0492-328807. Een mailtje 
sturen naar sdkoning@vierbinden.nl kan 
natuurlijk ook.

Kom dansen in de Waterpoort!

Na het succes van de vorige dansmid-
dagen staat de volgende al weer voor de 
deur. Dinsdag 5 mei aanstaande zal in 
de ontmoetingsruimte van de Waterpoort 
weer een dansmiddag georganiseerd 
worden.
Onder leiding  van onze nieuwe DJ Arie 
Wagelmans zullen verschillende gezel-
schapsdansen voorbij gaan komen zoals 
de Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een 
Swing. Iedereen is welkom, men heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houdt je jong! 
De dansmiddag op 5 mei begint om 14.00 
uur en duurt tot 16.00 uur. Voor meer in-

formatie kun je terecht bij ViERBINDEN 
Machteld Hoebergen, mhoebergen@
vierbinden.nl of 06-45203227. 
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

Restaurantavond 
Zonnetij Aarle-Rixtel

Onder het motto “Eten en ontmoeten” or-
ganiseert ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair elke 2 weken een 
restaurantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. De  eerstvolgende avond 
zal plaatsvinden op dinsdag 12 mei a.s.
Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het diner 
wordt geserveerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 9 mei 15.00 
uur. U kunt dit doen via het secretariaat 
van ViERBINDEN 0492-328800 of via 
een e-mail naar stichting@vierbinden.nl 
De restaurantavonden vinden iedere 14 
dagen plaats en worden steeds bekend 
gemaakt in dit blad.
Voor 12 mei a.s. staat het aspergemenu 
op het programma:

Gebonden aspergesoep met verse as-
perges en kervel 

Vers gekookte asperges
Malse plakjes beenham

Hollandaisesaus

Gekookte krieltjes met peterselie

Verse aardbeien en slagroom

Voor ons driegangenmenu 
betaalt u € 13,50

Graag tot ziens op 12 mei a.s.
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Vrijmarkt op 
het kerkplein

Het ochtendprogramma van Koningsdag 
2015 in Aarle-Rixtel begon dit jaar om 
10.00 uur met de vrijmarkt op een mooi 
versierd kerkplein. Door de kinderen 
werden de te koop aan geboden spullen 
met veel plezier aangeprezen. Diverse 
spullen wisselden dan ook van eigenaar. 
Veel van de aanwezige kinderen namen 
deel aan diverse spelletjes, zoals eier-
lopen, spijkerpoepen, blik werpen, door 
het gat schieten, en koekhappen. Ook het 
spijkerbroek-hangen van de scouting viel 
gezien het enthousiasme waarmee de 
kinderen hieraan deelnamen weer goed 
in de smaak. 
Rond half een was het tijd voor de ver-
sierde fietsenoptocht. Voorafgegaan door 
harmonie de Goede Hoop trok een vrolijke 
stoet kinderen door het dorp. Bij Zonnetij 
werd nog even gestopt voor het spelen 
van een muziekstuk voor de bewoners. 
Bij terugkomst bij ‘De Vrienden’ werden 
de prijzen voor de mooiste en origineelst 
versierde fietsen uitgereikt. Het officiële 
ochtendprogramma werd afgerond met 
een snoepzak en een blikje drinken voor 
iedere deelnemer. 

Activiteiten in de dorpskern 
Voor het eerst sinds lange tijd waren er 
ook ’s middags vanaf 13.30 uur midden in 

het dorp allerlei activiteiten, die voorheen 
op sportpark De Hut plaatsvonden. Ge-
tuige de vele honderden bezoekers in de 
Dorpsstraat en rond De Couwenbergh, 
bleek dit een groot succes.  Gelukkig liet 
de zon zich regelmatig zien, waardoor de 
kinderen van alle aangeboden spelletjes 
konden genieten en de ouderen van een 
lekker drankje op het terras. 
Diverse verenigingen uit Aarle-Rixtel le-
verden een bijdrage aan de festiviteiten.
Zo was er om 13.30 uur een mooi op-
treden van een orkest van kinderen van 
de basisschool, die meedoen aan het 
project ‘Muziek = Cool’ van Harmonie De 
Goede Hoop. Dankzij de harmonie waren 
er de hele middag optredens. Verschil-
lende orkestjes, zoals OJO, La Banda en 
het Oranje-orkest zorgden voor leuke, ge-
zellige livemuziek.
Kinderen van dansschool Dédé brachten 
zowel ’s  morgens als ’s middags flitsende 
dansdemonstraties, waarvoor zij flink ap-
plaus kregen van het enthousiaste pu-
bliek.  
Cendra had de afgelopen weken een 
DJ-contest georganiseerd. De beste drie 
DJ’s uit de voorronden kregen op Ko-
ningsdag elk een half uur ‘draaitijd’. Alle 
drie lieten ze zich van hun beste kant zien 
en dat werd door het talrijke publiek volop 
gewaardeerd. Na uitvoerig beraad van de 
jury ging de hoofdprijs, twee vrijkaartjes 
voor Wish Outdoor, uiteindelijk naar Colin 
Leenders.



39

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
Ook diverse andere verenigingen le-
verden een belangrijke bijdrage. Heem-
kundekring Barthold van Heessel ver-
zorgde verschillende Oud-Hollandse 
spelen. Bij schaakclub SCAR kon ie-
dereen een gezellig potje schaken, onder 
andere op het grote buitenschaakbord. 
Motorclub Liberator verzorgde rondritten 
met echte Harley Davidson-motoren en 
een spectaculair spel: de Harley koe. 
Zowel van het spel als van de motorritjes 
werd door veel kinderen gretig gebruik 
gemaakt. Voetbalvereniging ASV regelde 
het doelschieten en het schminken.
Verder waren er liefst vier verschillende 
springkussens voor de kleintjes, waarvan 
volop gebruik werd gemaakt. Ook 
maakten veel kinderen een tocht door het 
dorp met de huifkar van Bert van den Bo-
gaard.

Livemuziek bij OJA

Bij OJA kon men ‘s middags terecht voor 
veel muziek, een hapje en een drankje. 
Tussen 15.00 en 21.00 uur traden drie 
bands live op, namelijk ‘Hoodoo Monks’, 
‘Big Ritch and the Blacksmith Company’ 
en ‘The Pretty Faces’. Het was, zoals 
elk jaar, weer druk en gezellig. Jong en 
oud genoten dan ook van de muziek, een 
lekker drankje en elkaars gezelschap.
Voor de kleintjes waren er een spring-
kussen en snoepzakken.
Al met al was Koningsdag 2015 in Aar-
le-Rixtel een succesvolle en gezellige 
dag!!!! De weersvoorspellingen (bewol-
king en regen) bleken gelukkig onjuist; 
het bleef de hele dag droog en redelijk 
zonnig. 
Het Oranjecomité wil alle verenigingen en 
vrijwilligers, die op wat voor manier dan 
ook hebben bijgedragen aan het slagen 
van alle bovengenoemde activiteiten, 
heel erg bedanken voor hun inzet. 

Oranjecomité Aarle-Rixtel
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Alles lijkt erop dat het definitief gedaan 
is met de Ruit. De kiezer heeft zich dui-
delijk uitgesproken, er is geen meerder-
heid meer voor deze weg dwars door 
een aantal natuurgebieden in deze regio. 
Voor- en tegenstanders buitelden de 
afgelopen jaren over elkaar heen. De 
standpunten lagen mijlenver uit elkaar. 
Het doorstartdossier van onze Ruud kan 
in de versnipperaar. De spreuk: “Waar 
een wil is, is geen weg ”heeft ons wakker 
geschud en al die tijd scherp gehouden. 
Ik zou de borden nog even laten staan, 
want je weet het nooit in de politiek. Dan 
kunnen we overgaan tot de orde van de 
dag, ware het niet dat Helmond zich weer 
begon te roeren over onze brug. Snappen 
ze het nou nog niet. De brug blijft gewoon 
dicht, afspraak is afspraak. Het lijkt me 
ook een beetje gevaarlijk om onze brug 
te openen. Er is al jaren geen onderhoud 
meer aan gedaan. Ik wil niet zeggen dat 
ze zaak op instorten staat, maar een likje 
verf zou mogen. Om definitief van het ge-
leuter af te zijn zouden we de brug mis-
schien toch gewoon kunnen slopen. De 
prijs van oud ijzer is nog steeds interes-
sant. Van dat geld kan de gemeente een 
nieuwe brug bouwen, zo eentje die ze 
in Helmond ook al hebben. Gewoon ge-
metseld,  niks geen bootjes meer, einde 
verhaal. Vanuit onze passantenhaven 
is het trouwens een prachtige fietsroute 
richting Helmond. Ik kan het iedereen 
aanbevelen. Geweldige natuur langs de 
oevers, schitterende vergezichten over 
de Bundertjes en Gulden Aa. Bruisend 
waterleven in dit magnifieke stukje vaar-
water. Volop broedende watervogels. 
Ik zal eens met de Unesco bellen of er 
nog ruimte is voor een stukje erfgoed. 
De lente, het mooiste jaargetijde van het 
jaar, is begonnen. Aan de nachttempera-
turen zou je het nog niet direct zeggen. 

Maar aan het jonge leven en het frisse 
groen wel. De Betuwe route over Croij al 
gedaan. Prachtig al die bloeiende fruit-
bomen met hun lichtroze bloemen. En 
niet wit zoals een trouwe lezeres mij deze 
week liet weten. Och, een slip of the pen, 
in de vorige aflevering, zullen we maar 
zeggen. Als ik de Gelderse roos ruik dat 
weet ik dat het echt waar is. Magnolia 
en Prunus streden de afgelopen week 
weer om de mooiste voorjaarstooi. In mijn 
tuin is de eerste roze sneeuw onder de 
prunus al weer gevallen. En we hebben 
een echte ijssalon. We tellen weer mee 
in de wereld. Een dorp zonder ijssalon 
kan echt niet meer. Het zal druk worden 
in de Dorpsstraat. Als je je ogen goed de 
kost geeft is er veel te zien in de natuur. 
Soms een bijzondere waarneming zoals 
bijvoorbeeld vorige week een scholekster 
op een gazon aan de Helmondseweg. 
Als je bedenkt dat het eigenlijk een kust-
vogel is en hier dus niet thuishoort. Sinds 
eind vorige eeuw schuift hij steeds verder 
het binnenland in en zoekt zijn broed-
plaatsjes op onze maisvelden. Zodra de 
jongen kunnen vliegen hoor je de karak-
teristieke roep van deze vogel als ze in 
formatie over komen. Ik denk er dat op 
het gazon extra vette pieren hebben ge-
zeten. Een leuk bericht over de ijsvogel 
Na de zachte winter kan het aantal broed-
paren op meer dan 1000 komen. Eind 
jaren 90 was het bijna gebeurd met deze 
schitterende vogel. Teveel ijs betekent 
geen voedsel. Daarom is de naam ijs-
vogel ook een beetje vreemd maar waar-
schijnlijk afkomstig uit het Germaans, 
namelijk Eisenvogel en dat zou maken 
hebben met de metaalachtige glans op 
zijn verenpak. De knoppen zitten al weer 
in mijn kiwi, de vijgenboom draagt volop 
vruchten, de bijen zoemen vrolijk rond de 
voorjaarsbloemen. Hun koning Bert Lem-
mens kreeg een lintje en dat vinden die 
beestjes fijn, want hij is iemand die zich 
zorgen maakt over de gezondheid van de 
bij. Mijn opa zei vroeger al.” Als de bijen 
sterven, sterven de mensen ook.” 
De meikever.

De Meikever
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Presentatie/lezing heemkundekring: 
 Natuurontwikkeling in het bui-

tengebied van Laarbeek

Anton Verhoeven, voorzitter van de vo-
gelwerkgroep van het IVN, houdt op 
maandag 11 mei  vanaf  20.00 uur in zaal 
Van Bracht een interessante lezing/pre-
sentatie over de natuur en het landschap 
in  Laarbeek.
De afgelopen 50 jaren hebben we een 
ongekende  welvaartsstijging gekend. Dit 
heeft grote veranderingen veroorzaakt 
voor natuur, milieu en landschap.  Ook 
in Laarbeek. De biodiversiteit, de ver-
scheidenheid van alle levende planten en 
dieren, is met name in het agrarische ge-
bied sterk achteruitgegaan.  Steeds meer 
soorten staan op de “Rode lijst”. Zo zijn er 
van de Nederlandse boerenlandvogels, 
die een half jaar geleden op akkers en 
weilanden leefden, nog maar 25 procent 
over. De belangrijkste oorzaken hiervan 
zijn een tekort aan voedsel,  gebrek aan 
nestgelegenheid en onvoldoende rust.  
Op de vraag hoe de achteruitgang van de 
biodiversiteit kan worden gestopt, zal uit-
gebreid worden ingegaan. In de lezing is 
extra aandacht voor het vogelleven in het 
buitengebied van Laarbeek.
Deze avond is voor leden gratis. Niet-
leden betalen een kleine bijdrage van 
€ 2,50.

Beste inwoners 
van Aarle-Rixtel,

In de week van 20 april vond de jaarlijkse 
collecte plaats voor de Zonnebloem, af-
deling Aarle-Rixtel.
En dat betekende dat vrijwilligers van 
onze afdeling bij u langs zijn gekomen 
om geld in te zamelen voor onze eigen 
afdeling. 
De collecte was een groot succes en 
heeft het geweldig mooie bedrag van € 
1445,48 opgebracht. Dit geld kunnen we 
als afdeling goed gebruiken voor de ont-
spanningsmiddagen en andere plaatse-
lijke activiteiten voor onze gasten.
Langs deze weg willen wij u dan ook 
hartelijk danken voor uw gaven en onze 
vrijwilligers voor de tijd die ze hieraan 
hebben willen geven.
Het bestuur van de Zonnebloem, afdeling 
Aarle-Rixtel.

Klokje                                               

Klokje                                               

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

LeJazz: 
saxofoon of (contra-) basles
klassiek-pop-jazz (specialisatie) voor be-
ginners en gevorderden (t/m conservato-
rium) door gerenommeerde docenten in 
Aarle-Rixtel.
lejazznow@hotmail.com   06- 49 111 031 
Lisette Elbers
zie ook: www.lejazznow.nl

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

HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL 
GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST, 
WOE en DON  € 23.50  VRIJ t/m ZON € 
26.50. Het Veerhuis 0492-461889 – www.
restauranthetveerhuis.nl
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3 mei Mei aubade
In afwijking van de voorafgaande jaren 
vond te Aarle-Rixtel de traditionele mei 
aubade aan de plaatselijke Mariakapel 
door harmonie “De Goede Hoop” en het 
gemengd koor “De Klokkengieters van 
1660” niet gezamenlijk plaats. Het koor 
handhaafde de traditie door de zang-
hulde op de eerste zondag in mei, na de 
hoogmis, te brengen. De harmonie ver-
brak de traditie door de muzikale hulde 
zaterdagavond rond zes uur te brengen, 
hetgeen bovendien niet in uniform ge-
beurde. De reden was dat de leden za-
terdagavond in café van den Heuvel een 
feestavond hielden.

3 mei Gilde O.L. Vrouw
Zondag nam het Aarle-Rixtelse gilde van 
O.L. Vrouw, als afgevaardigde van de 
kring “Peelland” , deel aan het gildefeest 
te Gassel, dat door het gilde “St. Jan” ge-
organiseerd was in verband met het 400 
jarig bestaan. Ondanks grote concurrentie 
behaalde het Aarle-Rixtelse gilde verschil-
lende prijzen: 1e prijs vendelen klasse B: 
H. van de Ven; drie tweede prijzen voor 
groepsvendelen, groepstrommelen en 
muziektrommen door H. van Deursen. 
Verder behaalde het gilde in zijn geheel 
een 3e prijs in de rubriek “mooiste deel-
nemende gilde”.

3 mei “De Eendracht”
Zondagmorgen hebben de schutters van 
de Aarle-Rixtelse handboogschutterij “De 
Eendracht” op de doelen achter clubhuis 
van Bracht de verplichte 50 pijlen ver-
schoten. De uitslag was: 1. dr. P. Wijnker 
400 punten; 2 J. Schriks 389; 3 H. Vogels 
374; 4 F. Verhoeven 373; 5 F. van Beek 
356; 6 P. Vogels 356; 7 J. Verhoeven 355; 
8. Th de Jong 355; 9 M. van der Graaf 
353; 10 M. Janssen 353; 11 W. Lammers 

349; 12 A. v.d. Ven 318; 13 J. Jansen 
288; 14 P. de Jong 221 en 15 C. Strik 148 
punten. De twee bestgeplaatste schutters 
mogen deelnemen aan de 1e zittingswed-
strijd, die wordt gehouden op de doelen 
van “Haagse Rozenknop” te Helmond op 
16 mei a.s. De tien bestgeplaatste schut-
ters mogen aantreden bij de persoonlijke 
districtswedstrijden, die in september te 
Bakel worden gehouden.

3 mei Bevrijdingsfeest
Voor Aarle-Rixtel ziet het programma 
voor de viering van de Bevrijdingsdag 
er als volgt uit: dinsdagavond rond 6 uur 
tot zonsondergang de vlaggen halfstok, 
om half 8 H. Mis ter nagedachtenis van 
hen, die in de oorlog gevallen zijn, daarna 
klokgelui, vanaf 8 uur twee minuten stilte. 
Woensdag: 8 uur H. Mis, half 9 klokken-
gelui en uitsteken der vlaggen, half 9 tot 
9 uur uitreiken der ballonnen in de zij-
zaal van het patronaat (alleen tegen in-
levering van het complete label) . Half 10 
ballonnen optocht door het dorp met har-
monie, de beide gilden en de pony ruiter-
club, 10 uur oplaten van de ballonnen op 
het parkeerterrein bij de kerk. Kwart over 
10 optreden van het jeugdcircus “Jacona” 
voor de nieuwe gymnastiekzaal. Half 12 
aanmelden voor de oriëntatie rit achter 
het gemeentehuis voor deelnemers vanaf 
12 jaar. Om 1 uur start oriëntatierit, 2 uur 
kinderspelen op het Heuvelplein. De kin-
deren kunnen aan 10 spelen meedoen, 
waarvoor hun op school bonnen worden 
verstrekt. Kinderen, die een school buiten 
Aarle-Rixtel bezoeken, kunnen bonnen 
afhalen bij het hoofd van de jongens-
school, de heer P. Brok. Om 5 uur “Top 
en Flop” met een dansje voor de jeugd 
van 13 – 18 jaar in het patronaat, waarna 
de prijsuitreiking van de oriëntatierit. Om 
7 uur dansen in het patronaat.

HELMONDS DAGBLAD  mei 1965
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