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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

Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.       06-43101043

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: 2-5  /  23-5  /  6-6  / 20-6  /  4-7  /  18-7  /  5-9
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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: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 0493-497666.  
 Open: di van 9.00 - 11.00 u.  do 15.00-17.00 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.
Medisch Centrum de Kapel,   Bosscheweg 20 te Aarle Rixtel 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: Kouwenberg 37, tel. 383553
 www.heemkameraarlerixtel.nl
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 2 LieshoutTel: 06 30640121

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
Centraal alarmnummer  1 1 2
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Kerk O.L. Vrouw Presentatie

Zondag 24 april – 5e  Zondag van Pasen
Voorganger Pater Wester 
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
  Riek Kuijken - Thomassen   (j. get.)
  Theo Vereijken     (j. get.)
  Pierre Stals
  Overleden ouders Jeurgens – van Oekel  (verj. moeder)
  Tot welzijn van de parochie 
Woensdag 27 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
  

Week van zondag  1 mei t/m zaterdag  7 mei

Zondag 1 mei– 6e  Zondag van Pasen – MEIVIERING
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. Gemengd koor de Klokkengieters, 
  Harmonie de Goede Hoop, Onze Lieve Vrouwe Gilde, Gilde St. Margaretha. 
  Aansluitend Mariaprocessie.
  Toon en Hennie Derks
  Frans Soontiëns   (Handboogver. De Eendracht)
  Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
  Overleden ouders Martens en Jan
  Overleden ouders van Duppen – Sterken, Jos en Henk 
  Clasine van Duppen – Heijl
  Hanneke van Berlo    (m.g.)
  Familie Verhoeven – Filippini
  Henk Vos     (par.)
  Hans van Brug     (verj.)
  Overleden ouders Verschuuren – van Dijk en overleden familieleden
  Overleden ouders van de Ven – Martens
  Leo van den Heuvel
  Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
  Marianne Stadelmaier    (Sonja en Angela Fritsen)
  Overleden ouders Maas-Manders
  Overleden leden van het gemengd koor de Klokkengieters
  Tot welzijn van de parochie
Woensdag 4 mei    
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 5 mei – Hemelvaart
09.30 uur Kapel – Eucharistieviering- voorganger pastoor Verbraeken.
  m.m.v. de Cantorij

Week van zaterdag 24 april t/m vrijdag 29 april
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Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Zaterdag 7 mei    
11.00 uur Kapel –Doopviering
  David de Boon

Overleden
Harry Klomp, Wielewaal 4, 81 jaar.
Cor Verschuuren, de Vinken 15, 80 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  doop, huwelijk of jubileum en het opgeven van misintenties. 
Voor al uw vragen en/of dringende gevallen zoals ziekenzalving of uitvaart of een 
persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken  kunt u bellen naar de parochie Beek en 
Donk 0492-461216.

Doopviering
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op zondag 19 juni 
a.s. De gezamenlijke doopvoorbereiding voor deze viering is op maandag 2 mei a.s. 
om 20.00 uur in de pastorie van  Aarle-Rixtel, Heindertweg 1. Beide ouders worden 
verwacht hierbij aanwezig te zijn.  
U kunt zich hiervoor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk: 
tel. 0492-461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl 

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistievieringen;
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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Naar……
Pater Eustachius in Brazilië. 

Santuário da Saúde e da Paz 
“Heiligdom van gezondheid en van vrede” 
Dat is de kerk en Memorial in de stad 
Belo Horizonte in Brazilië  waar dage-
lijks mensen een bezoek brengen aan de 
graftombe van de zalige pater Eustachius 
van Lieshout. Deze Hubertus van Lies-
hout geboren in Aarle-Rixtel  en vierde 
zijn eerste H. Mis op 15 aug.1919 in de 
kerk van Beek en Donk vertrok in  1925 
als missionaris naar Brazilië. In 2006 
werd hij zaligverklaard  en alle personen 
welke ooit een bezoek hebben gebracht 
aan de werkgebieden van deze man uit 
Laarbeek kwamen allemaal diep onder 
de indruk terug want ze hadden gezien en 
beleefd wat Eustachius voor de mensen 
daar nog steeds betekent.
Zelf heeft mij deze beleving diep geraakt 
en ben daardoor een Pelgrim van Eusta-
chius geworden. Elk jaar op 30 augustus , 
de sterfdag van Eustachius, komen zeker 
20.000 pelgrims naar het Eustachius 
feest om hem te eren en te gedenken wat 
hij voor hen heeft betekent. Die Brazili-
aanse beleving raakt mij steeds weer en 
ik denk dat meer mensen uit zijn geboorte 
streek of die bekend zij met hem dit ook 
wel eens willen beleven. Ik heb daarom 

een reisplan opgezet om van 24 aug. tot 2 
sept. dit jaar naar Belo Horizonte te gaan 
en mijn vraag is wie heeft er belangstelling 
om met deze reis mee te gaan. We zullen 
het feest op 30 augustus meemaken de 
historie van Eustachius daar gaan zien 
en beleven en er zijn voldoende andere 
bezienswaardigheden die tezamen deze 
reis onvergetelijk zal maken.
Als ik nu op internet zoek naar een vlucht 
en hotel dan is dat voor die periode moge-
lijk voor ca  € 1500,00 pp. Maar mijn voor-
stel is dat eerst personen zich aanmelden 
en dat we dan met elkaar in overleg gaan 
over wensen en mogelijkheden. Het is 
een lange vliegreis en daarbij natuurlijk 
ook veel lopen dus hou daar persoonlijk 
rekening mee.
Aanmelden bij de initiatiefnemer: Will van 
den Boomen, neef van Eustachius en in 
het bezit  van zeer veel historische gege-
vens over hem.
Adres : Gossinksweide 15    7471 ML 
Goor (Ov)   tel. 0547 275311
Er moet wel voldoende belangstelling  zijn 
om deze reis door te laten gaan.
Aanmelden tot uiterlijk 28 april of info via 
mijn telefoonnummer of e mail adres met 
Uw naam adres en telefoonnummer.    
e mail : patereustachius@hotmail.com        
                                                           

Concert OJO 
met ODE Laarbeek.

Op zaterdag 23 april a.s. verzorgt OJO 
samen met het ODE Laarbeek een con-
cert in het Anker te Beek en Donk. Dit 
concert begint om 20.00 uur en is gratis 
toegankelijk. Onder leiding van de diri-
genten Theo Lokin en Louis van de We-
ijer zullen de orkesten een programma 
brengen met muziek voor ieder wat wils. 
U bent van harte uitgenodigd dit concert 
bij te wonen. 
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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

Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina:  € 50,=     
1/2 pagina: € 26,50    
1/3 pagina:€ 19,=  

Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=  
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van 
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.
Bank: Rabobank 
NL37RABO011014.95.048
www.gemeenschapsblad.nl

Inlichtingen 
voor adverteren in het 

Gemeenschapsblad 
Maria Hagelaar 
van Griensven, 

Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293
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Cendra organiseert sponsordag 
voor stichting ALS

 
Op zondag 24 april a.s. wordt er een 
sponsordag georganiseerd voor Stichting 
ALS.
Hierbij zijn er verschillende activiteiten 
zoals; een fietstocht, een sponsorloop , 
loterij en kofferbakverkoop.
Voor de fietstocht kan je vanaf 10 uur de 
route ophalen bij Cendra voor  € 5. PP
De sponsorloop begint vanaf 11 uur , je 
kunt inschrijven bij Cendra  jongerencen-
trum voor € 1, inschrijven kan op de dag 
zelf.
Ook organiseren wij een kofferbakver-
koop waarbij je een kraampje kan huren 
voor € 15, We hebben ook aan de kin-
deren gedacht die iets willen verkopen. 
Die kunnen een kleedje neerleggen voor 
€ 5 en daarop de hele dag spulletjes ver-
kopen. 
Ook hebben wij nog een enveloppenring 
met lootjes  voor  50 eurocent waarbij 
je cadeautjes kan winnen, en een grab-
belton voor de kinderen.
Wij organiseren nog een wedstrijdje voor 
kinderen van de basisschool, groep 1 
t/m 8, waarbij ze lege flessen kunnen in-
leveren bij Cendra op woensdagmiddag 
en tijdens de openstellingen op Woens-
dagavond en Vrijdagavond, degene die 
de meeste flessen heeft ingeleverd krijgt  
een prijsje
Natuurlijk gaat de gehele opbrengst naar 
de Stichting ALS
ADRES: Tiener en jongerencentrum 
CENDRA 
De Duivenakker  72 A 
5735 JB Aarle-Rixtel
Voor meer informatie of wil je misschien 
vrijwilliger zijn die dag stuur dan even een 
bericht:

Wendela Bevers:
06-21103778
wendelabevers97@hotmail.nl

Team KBO Aarle-Rixtel geeft 
het startsein Gezondheidsrace   

Op donderdag 21 april trapt de Senioren-
vereniging KBO Aarle-Rixtel de Gezond-
heidsrace af met   haar eerste activiteit. In 
totaal zullen aan de race 10 verenigingen 
deelnemen, verdeeld over tweegroepen. 
Iedere vereniging in  de groep organiseert 
een activiteit waaraan de vier anderen 
dienen deel te nemen. 
In de poule van de KBO zijn dat uit Aar-
le-Rixtel ,Jeu de Boule club Du Tie Ut en 
de Scouting ,uit Beek en Donk handbal-
vereniging. BeDo en uit Mariahout buurt-
vereniging De Hoge Suute. 
Om 17.45 uur verzamelen  we op de 
moes- en fruittuin van de Stichting “Bij 
Ons“ ,gelegen naast het medisch cen-
trum aan de Bosscheweg op het terrein 
van Mariengaarde.
De stichting heeft tot doel het verzorgen 
van kleinschalige opvang voor kinderen 
met een verstandelijke beperking. In de 
tuin is voor de kinderen fijn vertoeven, zij 
kunnen er spelen en de groei en bloei van 
bloemen en planten ervaren.
De tuin heeft nogal wat achterstallig on-
derhoud en dat wordt aangepakt. Een deel 
van de tuin wordt zaai klaar gemaakt,  de 
paden onkruid vrij  , tuinhuis en meubilair 
gereinigd en hekwerk hersteld. Dit alles 
is waarschijnlijk voor het donker geklaard.
Er wordt muziek gemaakt, zodat de ar-
beidsvitaminen hun werk kunnen doen. 
Een gezond hapje en een drankje is aan-
wezig, dus een goede reden om een kijkje 
te komen nemen.
Komt allen!

Seniorenvereniging KBO
Aarle-Rixtel
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email redactie@gemeenschapsblad.nl

LIEDERENTAFEL  
“’T  ZONNETJE” IN ZONNETIJ  

AARLE-RIXTEL.

De laatste liederentafel voordat we met 
vakantie gaan staat al weer voor de deur.
Noteer donderdagavond 28 april 2016 in 
uw agenda. 
De samen met ViERBINDEN georgani-
seerde liederentafel wordt gehouden in 
de ontmoetingsruimte van “ ZONNETIJ “ 
aan de Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel.
Samen gaan we zingen onder begelei-
ding van “ Sun Shine”, het eigen orkest, 
uit liederenbundels die voor u aanwezig 
zijn.  
De avond begint om 19.30 uur en ie-
dereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
toegang is gratis.

UNE BELLE SOIREE  door de 
AARLESE REVUE

Na het succes van 4 optredens van de 
bevrijdingsrevue,zocht de Aarlese Revue 
naar een nieuwe uitdaging, die hebben zij 
gevonden en voor U ingestudeerd onder 
de titel
Une belle soiree oftewel  Unne Skonne 
Aovund. Een avond die U meevoert naar 
bekende operette en musical melodieën 
In prachtige bijpassende en ook histori-
sche kleding Dit alles met een knipoog 
naar de revue
Een lust voor het oog en het oor, waarbij 
ook de orgels zich laten horen.
De uitvoeringen zijn op WOENSDAG 20 
en DONDERDAG 21 april 2016 aanvang 
20.00 uur uiteraard in de GAVIOLIZAAL 
te HELMOND aan de Torenstraat 36a
De entreeprijs is  6 euro inclusief kopje 
koffie of thee.
Kaartverkoop:
SNOEPERIJ JANTJE                          
KERKSTRAAT 4        AARLE/RIXTEL
DROGISTERIJ JO CEELEN               
HEUVELPLEIN 26     BEEK EN DONK  
BOEKHANDEL GANZEVEER          
OUDE AA 49/51         HELMOND
PRIMERA DE BUS                              
NIEUWVELD 41       HELMOND
TIJDENS DE OPENINGSUREN IN DE 
GAVIOLIZAAL
Of via de webshop 
info@draaiorgelshelmond.nl of 
www.draaiorgelshelmond.nl

Kom dansen in de Waterpoort!

De volgende dansmiddag staat al weer 
voor de deur. Op dinsdag 19 april aan-
staande zal er in de ontmoetingsruimte 
van de Waterpoort weer een dansmiddag 
georganiseerd worden.
Onder leiding  van onze DJ Arie Wagel-
mans zullen verschillende gezelschaps-
dansen 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! 
Dus dinsdag 19 april dansen in De Wa-
terpoort van 13.30 uur tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie kun je terecht bij ViER-
BINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 06-
45203227. 
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

We gaan er deze avond weer een gezel-
lige avond van maken.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of 
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl
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Je mag me ’s nachts wakker maken om de 
bloemetje buiten te gaan zetten, sterker 
nog, ik ben in mijn leven al vele nachten 
wakker geweest om het in de praktijk te 
brengen. Dus deze hartenkreet is niet 
aan dovenmansoren gericht. Wanneer 
beginnen we, oh, zijn we al begonnen. 
En je denkt dat ik dat niet gemerkt heb. 
Nee, dan moet je wat vroeger van huis 
gaan. Verschillende plekjes in het cen-
trum, zoals de hoek Sengersweg, de ro-
tonde Lieshoutseweg en de akker van de 
Heer aan de Bosscheweg, hebben al een 
kleine metamorfose ondergaan en daar 
komt van alles uit de grond. Kleur voor 
de deur is ook een geslaagde kreet maar 
daar hoort een lange adem bij. Want 
even snel wat plantjes in een bloembak 
kwakken, dat zal nog wel lukken. Maar 
om die vervolgens tot in de herfst op des-
kundige wijze te verzorgen en vooral op 
tijd water te(laten) geven, dat is een ander 
verhaal. Daar komt doorzettingsver-
mogen en inzicht voor om de hoek kijken. 
Verwacht niet dat bij een temperatuur van 
ruim 30 graden op een gloeiende hete 
stoep tegen een bloedwarme gevel, aan 
het einde van de dag nog dezelfde fleu-
rige plantenbak zal staan, laat staan na 
twee of drie weken vakantie. Bij extreme 
temperaturen zul je ze gewoon moeten 
beschermen tegen de felle zon. Bescher-
ming zal ook nodig tegen de vandaaltjes 
die het nog steeds leuk vinden om bloem-
bakken te verplaatsen, om te kiepen of 
een wedstrijdje planten gooien te houden 
midden in de nacht. Daar mag je wel een 
burgerwacht extra tegenaan gooien. Maar 
niet te pessimistisch, er zitten nog geen 
beren op de weg en we hopen op een 
zachte, milde zomer met af en toe een fris 
buitje. En, niet vergeten, op z’n tijd mesten 
en de bloemen in de kleuren rood, wit en 
blauw, want dat past het beste bij Ale en 

bij jou. Op vrijdag 22 april om 19.00 uur 
start de officiële opening van het project 
“de bluumkes boite zette” op het Kou-
wenbergplein. We gaan het meemaken. 
En dan moeten we weer de barricaden 
op want Helmond heeft in alle wijsheid 
besloten dat de verbrede N279 niet door 
de wijk Dierdonk mag lopen maar dat een 
lange omleiding de voorkeur heeft en die 
zou vanaf de Kleinbroekdreef, via Wolf-
sputten en Scheepstal richting natuurge-
bied de Bakelse Beemden moeten lopen. 
Op de kaart is deze weg snel uitgetekend 
maar in werkelijkheid betekent dat voor 
een aantal gezinnen in het buitengebied 
van Aarle-Rixtel, Bakel en Helmond dat 
ze moeten plaatsmaken voor deze weg. 
Een hoop ellende dus en vanzelfspre-
kend dat deze mensen de kont tegen de 
krib gooien. Wie wil er verhuizen van de 
plek waar hij geboren is, een gezin heeft 
gesticht, een mooi buitenverblijf heeft ge-
bouwd, van zijn levenseinde wil genieten. 
Dat is met geen geld af te kopen. De Ruit 
is van de baan maar de brede N279 nog 
niet. Dat zal nog een vette discussie en 
veel emotie oproepen. De rest van de 
wereldproblemen schuif ik gemakshalve 
maar aan de kant want wat moet je daar 
mee. Ik wil genieten van het leven en 
zeker van deze lente. Dit jaargetijde is bij 
uitstek de periode om te genieten van de 
natuur en alles wat er om ons heen groeit 
en bloeit. De periode van nieuw leven in 
alle vogelnestjes om je huis, de bloemen-
pracht van de je eigen kleine Keukenhof. 
Sommige mensen moet je we wel met de 
neus bovenop drukken want die hebben 
meer oog voor het aardse. Daarom ben ik 
blij met het initiatief van de Aarlese onder-
nemers. Aarle-Rixtel is straks de Ville de 
Fleure van Brabant. Niet alleen de slimste 
regio van de wereld maar ook nog de 
fleurigste. Ik zou morgen al beginnen met 
inzaaien. Bloemen zijn net mensen, ook 
gevoelig. Nog even wachten met planten 
tot de IJsheiligen voorbij zijn. 
De meikever.

De Meikever
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       Dat is thuiskomen! 

•Woningstoffering 
•Interieurbouw 
•Machinale houtbewerking 

 
 

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

 

WWW.VANROIJ.COM 
 
 
 

 

 

Kapsalon Astrid
Dames & heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op

www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307
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 NU JONG JAMMER DAN ???

Op dit moment staan de kranten weer vol 
over het toenemend gebruik van versla-
vende middelen onder onze jeugd met 
de bijkomende problemen en overlast in 
onze en omliggende gemeenten. Door 
de vele negatieve geluiden welke dage-
lijks verspreid worden vlakken ouders en 
opvoeders af en denken dat ze er niets 
aan kunnen doen omdat het overal als 
gewoon wordt ervaren. Omdat er voor 
jonge tieners nergens plaats is waar ze 
in hun vrije tijd mogen samen zijn, bieden 
wij met onze vrijwilligers een tienercen-
trum  aan waar veel aandacht en ruimte 
beschikbaar is voor de Laarbeekse jeugd. 
Ook organiseren wij naar behoefte in-
loop avonden voor jeugd en geïnteres-
seerde over problematiek die de jeugd 
bezighoudt. Zo trots als een kind met 
zijn eerste zwemdiploma waren wij op 23 
maart jongsleden op de aanwezigen bij de 
drugs en alcohol voorlichting bij CENDRA 
zie de Mooilaarbeekkrant van 31 maart 
2016. Niet alleen de organisatoren maar 
zeer zeker de ouders  jongeren en bege-
leiders die vrijwillig en open het gesprek 
aangingen verdienen een groot compli-
ment. Of het nou collega`s waren van op-
leidingen of gezondheidszorg een ieder 
kon meepraten met en over de doelgroep. 
Vrijwilligers van het zeilkamp Laarbeek 
deelde enthousiast hun serieus gestelde 
vragen met ouders van hun doelgroepen. 
Een compliment is ook op zijn plaats aan 
KIDS radio van omroep Kontaktfm die 
er een fantastisch verslag over hebben 
uitgezonden. Het was een gemiste kans 
voor ouders maar vooral voor alle in-
stantie`s die met tieners werken en niet 
aanwezig waren. wij kregen de indruk 
dat ouders denken dat ze weten wat er 
bij de tieners speelt, bij deze kunnen wij 
u vertellen dat ook wij die al jaren met 

deze doelgroep werken versteld stonden 
van vragen en antwoorden die de aan-
wezigen stelden en beantwoorden in de 
verschillende workshops, waar ieder naar 
behoefte kon aansluiten. Zorgelijk is wel 
dat als deze avond als graadmeter zou 
fungeren over de belangstelling in de pu-
bertijd van onze kinderen zij er niet goed 
opstaan. Wij hopen dat door dit verslag 
burgers en professionals bewust worden 
over de belangrijkheid van dit onderwerp 
voor de toekomst van onze jeugd. In de 
toekomst zullen we meerdere avonden 
organiseren over items waar de jeugd 
van tegenwoordig mee te maken krijgt. 
Een ding is zeker wij hebben veel plezier 
met de jeugd.  Hierbij willen wij nog even 
onze openingstijden onder uw aandacht 
brengen, lidmaatschap is niet vereist voor 
de jongste vanaf 9 jaar hebben wij een 
vrije inloop op elke woensdag van 13.30 
uur tot 16.30 met ervaren vrijwilligers.Voor  
de oudere jeugd is op woensdag ook vrije 
inloop om gezellig samen te zijn vanaf 
18.30uur tot 22.30uur en vrijdags vanaf 
19.30 uur tot 22.30uur. Alcohol en roken 
is binnen niet toegestaan. Ook bieden wij 
in overleg ruimte voor jongeren die iets 
met anderen willen organiseren of oe-
fenen. Via Google of onze website www.
cendra.net staan onze contact gegeven 
mocht u meer over ons willen weten of 
loop even binnen.
 
bestuur CENDRA

Te Koop: Damesgolftasje
Van particulier (Aarle-Rixtel) damesgolf-
tasje kleur grijs met enkele clubs.
Inhoud: nr.1-3-7-8 (Dunlop) ijzers, nr. 5 
hybride (Wilson), putter (Dunlop),
pitching + houten 7 (Big Bertha). Nieuw 
wit handschoentje gratis (maat 38).
Prijs €145,- . Mijn telefoonnummer 0492-
383796

Klokje                                               
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 Veel activiteiten in Aarle-Rixtel 
tijdens Koningsdag

Ook dit jaar zijn er in Aarle-Rixtel op Ko-
ningsdag, woensdag 27 april, weer di-
verse activiteiten.

Vrijmarkt en spelletjes op het 
kerkplein

Vanaf 10.00 is het feest op het Kerkplein! 
Kinderen kunnen hun oude speelgoed, 
boeken, cd’s en andere spulletjes ver-
kopen op de vrijmarkt. Maar er is natuur-
lijk ook plek voor goocheltrucs of knikkers 
raden, zelf gebakken koekjes of grabbel-
tonnen. Ook zullen kinderen als ‘straat-
muzikanten’ actief zijn. Ze brengen hun 
instrument mee, zoeken een mooi plekje 
uit tussen de kramen en de verkopers op 
het kerkplein en gaan gezellig muziek 
maken.
Daarnaast zijn er (gratis) spelletjes, zoals  
spijkerpoepen, eierlopen, blikgooien, 
koekhappen of de bal door het kleinste 
gat schieten of slaan. 

Fietsenoptocht met harmonie

Aansluitend is er om 12.30 uur een ver-
sierde fietsenoptocht, onder begeleiding 
van harmonie ‘De Goede Hoop’. Deel-
nemers kunnen zich van 10.30 tot 12.00 
inschrijven bij de jury.
De optocht start bij dorpscafé ‘Bij van Dijk’ 
en gaat door de Dorpsstraat, Wilhelmi-
nalaan, Goossensstraat, Termeerstraat, 
Phaffstraat, Heindertweg, Dorpsstraat en 
tenslotte weer terug naar het kerkplein. 
Voor iedere deelnemer ligt een verras-
sing klaar. De mooiste, gekste en leukste 
fietsen verdienen bovendien een prijs.
Vervolgens speelt de harmonie om 13.00 
uur op het kerkplein het Wilhelmus.

Zonnetij

De versierde fietsenoptocht komt rond 
12.45 uur langs Zonnetij, waar de har-
monie een serenade brengt voor de be-
woners. Deze worden bovendien getrak-
teerd op koffie met iets lekkers en kunnen 
de Koningsactiviteiten in Nederland 
volgen via een groot scherm. Verder is 
er in Zonnetij ’s middags live muziek door 
een orkest en liederentafel.

Vele activiteiten 
in de dorpskern

’s Middags van 13.30 – 17.00 uur is er van 
alles te beleven in de dorpskern. Diverse 
Aarlese verenigingen en ondernemers le-
veren hieraan hun bijdrage. 
Zo zijn er om 13.30 uur diverse optredens 
van kinderen/orkestjes, die meedoen aan 
het project ‘Muziek = Cool’ van Harmonie 
De Goede Hoop. Aansluitend zijn er op-
tredens van OJO, het leerlingenorkest, La 
Banda en het opleidingsorkest. 
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Kinderen van dansschool Dédé ver-
zorgen enkele dansdemonstraties.  
Ook diverse andere verenigingen leveren 
een belangrijke bijdrage. Jeu de Boules 
Club Du Tie Ut biedt jong en oud, op 
het gras van het Couwenberghplein, de 
gelegenheid om te ‘boulen’. Motorclub 
Liberator verzorgt rondritten met echte 
Harley Davidson-motoren en een spec-
taculair spel: de Harley koe. Voetbalver-
eniging ASV regelt het Bubble-voetbal. 
Hierbij krijgen alle spelers (2 teams van 
3 spelers) een bubbelpak aan. In diverse 
leeftijdscategorieën spelen teams deze 
middag een onderlinge competitie. Aan-
melden per team (van 3 spelers) of indi-
vidueel kan om 13.30 uur. Er zijn nog di-
verse andere sportieve activiteiten, onder 
andere georganiseerd door tennisclub De 
Hut.
Een spectaculair spel is de kratstapel-
toren. Zoals de naam al aangeeft moet 
door het stapelen van kratten een zo hoog 
mogelijke toren worden gebouwd. Het 
spel is volkomen veilig, met name door de 
aanwezigheid van een instructeur.
Cendra heeft een DJ-wedstrijd georga-
niseerd. De beste drie DJ’s uit de voor-
ronden krijgen elk een half uur ‘draaitijd’. 
Zij strijden deze middag op het kerkplein 
om de hoofdprijs: vrijkaartjes voor Wish 
Outdoor!!!
Heemkundekring Barthold van Heessel 
opent voor het eerst de deuren van het 
nieuwe onderkomen, zodat mensen 
binnen een kijkje kunnen nemen.
Verder staan er diverse kramen waar al-
lerlei spellen kunnen worden gedaan. Ui-
teraard zullen de terrasjes niet ontbreken.
Tenslotte zijn er nog vele andere activi-
teiten, zoals een ritje met de huifkar, op 
een echte pony rijden, schminken en di-
verse luchtkussens, gesponsord door Ra-
bobank Peel Noord. 
   

Moon en Massada bij OJA

Bij OJA kan men ‘s middags vanaf 14.00 
uur terecht voor veel live muziek, een 
hapje en een drankje. 
Het eerste optreden wordt verzorgd door 
de Eindhovense psychedelic rockband 
Kenji.
Hierna is het de beurt aan Moon uit Aar-
le-Rixtel. Zij spelen psychedelische ga-
rage blues, met invloeden uit de sixties 
en seventies. De broers Gijs en Tom de 
Jong en hun neef Timo staan garant voor 
een spetterend optreden.
Als afsluiter treedt de bekende band 
Massada op, al meer dan 30 jaar actief 
op de Nederlandse en buitenlandse con-
certpodia. Hun repertoire kenmerkt zich 
door Latijns-Amerikaanse ritmes, per-
cussie-rock, overgoten met een Moluks 
sausje.
Verschillende kraampjes zullen de straat 
vullen met leuke artikelen uit binnen- en 
buitenland en voor de kinderen is er een 
luchtkasteel. 

ZONNETIJ viert op woensdag-
middag 27 april KONINGSDAG 

In samenwerking met het Oranjecomité 
Aarle-Rixtel en Vierbinden een gezellige 
koningsdag in de ontmoetingsruimte aan 
de Heindertweg 87 Aarle-Rixtel.
De koninklijke familie wordt die middag 
gevolgd op groot scherm.
Daarna is ervan af 14:30 een muzikale 
3e Helft met livemuziek door het eigen or-
kest “Sun Shine”.  Iedereen is van harte 
welkom. De toegang is gratis.
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YC Atelier
Repareren en vermaken van kleding, 
gordijnen en andere textiel producten.

Koppelstraat 9
Aarle Rixtel
06-82271840
www.ycatelier.nl

Openingstijden:
Woensdag: 18.00-21.00 u
Vrijdag: 09.00-19.00 u
Verder op afspraak
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Anton Goudsmit 
en Frank Montis bij 

Wim Beeren Jazz 
Society op woensdag 20 april

Op woensdag 20 april is zaal Van Bracht 
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel ‘the 
place to be’ voor een optreden van gitarist 
Anton Goudsmit en hammond organist 
Frank Montis.
Beide musici waren al eens afzonderlijk te 
gast bij Wim Beeren Jazz Society. Onder 
de naam Tito’s Soul Jazz Party brengen 
zij een zinderend programma van swin-
gende en dansbare Soul Jazz bij Van 
Bracht voor het voetlicht.
Meestergitarist en Boy Edgar Prijs win-
naar Anton Goudsmit (New Cool Collec-
tive, Ploctones) is met zijn ontembare 
energie, herkenbare en inventieve stijl 
en gevoel voor groove de perfecte gita-
rist voor deze formatie. Voor hammond 
organist Frank Montis (Delmontis, Gare 
du Nord) kennen soul en jazz sowieso 
weinig geheimen.
Live gaat het alle kanten op: klassiekers 
van Grant Green, The Meters, John Sco-
field, Eddie Harris, Rusty Bryant worden 
net zo gemakkelijk afgewisseld met eigen 
composities en/of jams. Zolang het maar 
swingt.
Aangevuld met bassist Ton van der Kolk 
en drummer Phil Martin belooft het weer 
een bijzondere avond te worden bij Wim 

Beeren Jazz Society.
Het concert begint om 20.30 uur. Entree 
€ 8,-
Er wordt geadviseerd om voor de beste 
zitplaatsen tijdig aanwezig te zijn.
www.wimbeerenjazzsociety.nl 

Dhr. Jo Kicken 
ontvangt Robijnen hart.

Afgelopen zaterdag  2 april  vond in Boxtel 
de hartencontactdag Oost Noord Brabant 
plaats. 
Dit is een bijeenkomst voor alle vrijwilli-
gers die voor de Hartstichting actief zijn in 
plaatselijke comités.  Het thema van deze 
bijeenkomst was: NEDERLAND EEN 
6-MINUTENZONE.
(Speerpunt van de Hartstichting.)Er werd 
een presentatie gegeven  over weten-
schappelijk onderzoek naar een plot-
selinge Hartstilstand, gevolgd door een 
gesprek met diverse betrokkenen over 
Reanimatie. Het toepassen van reani-
matie, het ondergaan daarvan en “De rest 
van je leven.”Na deze presentatie werden 
de jubilarissen in het zonnetje gezet.  Een 
van de jubilarissen was Jo Kicken  uit Aar-
le-Rixtel.  Hij ontving het Robijnen Hart 
omdat hij reeds 40 jaar actief is voor het 
Comité Hartstichting  Aarle-Rixtel.  Jaren-
lang was hij voorzitter van dit comité. Jo, 
van harte gefeliciteerd met deze onder-
scheiding.  
Comité Hartstichting afdeling Aarle-Rixtel.  

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                                               
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Een teek? Pak ‘m beet!

Maandag 11 april start de week van de 
Teek. Een tekenbeet is meestal on-
schuldig, maar kán u ziek maken als de 
teek lang vastgebeten in uw huid zit. De 
app Tekenbeet helpt te controleren op 
teken en brengt u op de hoogte van de 
actuele tekenactiviteit.
Teken komen op veel plaatsen in Neder-
land voor. Ze leven tussen bladeren en 
in hoog gras en struikgewas. Ze lijken op 
kleine platte spinnetjes. Sommige teken 
zijn besmet met de Lyme-bacterie die de 
ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als 
een teek lang op de huid zit, bestaat de 
kans dat hij deze bacterie overbrengt. De 
ziekte is meestal goed te behandelen met 
antibiotica. Zonder behandeling kan deze 
ziekte chronische klachten veroorzaken 
aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en 
huid. 
De GGD Brabant-Zuidoost adviseert om 
uw huid en kleding altijd goed te contro-
leren op teken, als u in de natuur bent 
geweest. Vindt u een teek? Dan kunt u 
die eenvoudig zelf verwijderen met een 
pincet of tekentang. Ontsmet daarna het 
beetwondje en noteer wanneer en waar u 
op de huid gebeten bent.
Krijgt u de teken niet uit uw kleding, was 
ze dan op 60°C of doe ze in de wasdroger.

Naar de huisarts? 
Als de teek langer dan 24 uur in de huid 
gezeten heeft, overleg dan met de huis-
arts of behandeling gewenst is. Heeft u 
een teek binnen 24 uur weggehaald? 
Houd tot drie maanden na de tekenbeet 
de huid rond de beet in de gaten. Let op 
het ontstaan van een rode ring of andere 
klachten die kunnen duiden op de ziekte 
van Lyme. Krijgt u klachten? Ga naar de 

huisarts en meld dat u door een teek ge-
beten bent.

App “tekenbeet”
De app bevat informatie over hoe te con-
troleren op teken en hoe u een teek kunt 
verwijderen. U kunt een tekendagboek 
aanleggen en hierin een tekenbeet re-
gistreren, waarbij u een herinnering ont-
vangt om de beet te controleren. Daar-
naast is een alarm in te stellen zodat u 
altijd op de hoogte bent van de actuele 
tekenactiviteit. De app is te downloaden 
voor Android in de Google Play Store en 
voor Apple-gebruikers in de App Store.

Meer informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u contact op-
nemen met het team Infectieziekten via 
telefoonnummer 
088 0031 333 of mail naar infectie-
ziekten@ggdbzo.nl. Meer informatie 
vindt u op de website van de GGD Bra-
bant-Zuidoost, www.ggdbzo.nl, en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu, 
rivm.nl/tekenbeet

Boeken voor het 
Kouwenbergs kerkje

Het Kouwenbergs kerkje organiseert op 
zondag 1 mei en Hemelvaartsdag 5 mei 
weer een grote boekenmarkt. Deze markt 
trekt elk jaar vele boekenliefhebbers van-
wege het grote aanbod in vele genres. De 
boeken worden tegen een schappelijke 
prijs verkocht en de opbrengst hiervan 
is voor het onderhoud van het kerkje. 
Mensen die boeken beschikbaar willen 
stellen kunnen deze op maandag 18 en 
maandag 25 april telkens tussen 19.00 
en 21.00 uur inleveren bij het kerkje. De 
boeken worden eventueel ook bij u thuis 
opgehaald. Hiervoor kunt u bellen naar 
0492 381851
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Al enkele zondagen hebben we wel 
kunnen fietsen, maar telkens hadden 
we een nat wegdek en dan is het daarna 
poetsen geblazen. Bij de doordeweekse 
tochten zat het weer ook niet altijd mee, 
het seizoen is echter nog lang en er 
volgen ongetwijfeld betere tijden. Dat zou 
al kunnen zijn bij de Niftriktocht van 104 
en de Slingerpadtocht van 82 km. welke 
op 24 april gehouden worden. Op 1 mei 
wordt het zondagmorgen programma 
voortgezet met de Heitoertocht, daarvoor 
kan men een keuze maken uit de 101 of 
de 82 km. versie.
Voor het overige programma en alle ver-
trektijden kan men in ons maandelijkse 
clubblad of op onze ADW-site terecht.

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Maatjes “jeugd en gezin” is op zoek naar 
een vrijwilliger die door zijn/ haar aanwe-
zigheid een vader en zijn kinderen de mo-
gelijkheid geeft elkaar te ontmoeten    Wij 
zoeken een vrijwilliger, die: 
- ervaring heeft in het werken met kin-
deren en het belang van de kinderen 
voorop stelt 
- een neutrale houding kan aannemen 
tussen ouders en in staat is grenzen te 
stellen 
- kan zorgen voor een positieve en ont-
spannen sfeer waarin de kinderen en 
vader zich prettig voelen 
- open staat voor begeleiding en samen-
werking met betrokken hulpverlening. 
- 1 maal in de 2 weken beschikbaar is.
Voor een 64 jarige vrouwelijke bewoner 
van woonvoorziening de Bleek zoeken 

wij een vrijwilliger, die het leuk vindt om 
op vrijdag samen met haar te fietsen. Ze 
fietst zelf op een driewielfiets), een kopje 
koffie of thee te drinken en/of samen 
boodschappen te doen. 
Iemand met geduld, die moeite wil doen 
om de bewoner te verstaan en dit ook laat 
blijken, iemand die van fietsen houdt (en/
of buiten zijn), meesturend in de wensen 
van de bewoner. Graag met regelmaat 
beschikbaar op vrijdag overdag.
Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande 
of andere vrijwilligersvacatures kunt u 
contact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laar-
beek via 0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De vaca-
tures zijn ook te bekijken op de website: 
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Nieuw woonproject voor 
mensen met autisme 

in de Pannehoeve  

Het Regionaal Autisme Centrum en de 
Zorgboog realiseren samen een nieuw 
woonproject in de Pannehoeve in Hel-
mond. Het project op de 5e etage van 
het woonzorgcentrum omvat elf appar-
tementen waar vanaf september 2016 
(jong)volwassenen met autisme met be-
geleiding op eigen benen kunnen staan.   
Voor het eerst op jezelf gaan wonen is 
een belangrijke gebeurtenis in het leven.  
Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor 
mensen die autisme of een aanverwante 
stoornis (autisme spectrum stoornis) 
hebben. Zij kunnen problemen ervaren 
waardoor het vaak niet zonder meer 
mogelijk is om zelfstandig te wonen. Be-
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schermd wonen kan dan een oplossing 
bieden. Op de 5e etage van de Panne-
hoeve wordt een dergelijk beschermd 
wooninitiatief gerealiseerd. Het bestaat 
uit elf bij elkaar gelegen appartementen 
met een gezamenlijke ruimte, waarbij 
dagelijks begeleiding op maat wordt ge-
boden vanuit het Regionaal Autisme Cen-
trum.   

Bijzondere samenwerking  
Het wooninitiatief in de Pannehoeve is 
het resultaat van een bijzondere samen-
werking tussen de Zorgboog en het Re-
gionaal Autisme Centrum. Uitgangspunt 
is om gezamenlijk meerwaarde en ver-
binding te creëren voor zowel de jongere 
als de oudere bewoners van de Panne-
hoeve. Dit zal in de praktijk vooral door 
de bewoners zelf worden vormgegeven!    
Het Regionaal Autisme Centrum is een 
expertisecentrum op het gebied van diag-
nostiek, behandeling,  gespecialiseerde 
begeleiding, dagbesteding, beschermd 
en begeleid wonen, arbeidstoeleiding en 
arbeidsbegeleiding voor alle mensen met 
autisme. Het werkgebied beslaat Zuid-
oost Brabant, Noordoost Brabant, Hart 
van Brabant en Noord en Midden Lim-
burg. Ruim 1000 cliënten worden onder-
steund door zo’n 170 professionals.  
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle 
generaties. Iedereen, ongeacht welke 
leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed 
pakket aan diensten in zorg, wonen en 
welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, 
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot 
gemaksdiensten, cursussen en verple-
ging en verzorging. U vindt ons in een 
woonzorgcentrum bij u in de buurt, in  
onze thuiszorgwinkel in Helmond of we 
komen bij  u aan huis. Zo krijgt u altijd de 
beste zorg. Dagelijks zetten zo’n 2.200 
medewerkers en 1.100 vrijwilligers zich in 
voor de zorg en dienstverlening aan cli-
enten en bewoners.

I.V.N.  Laarbeek.

Op 21 april hebben wij voor U Dhr. Hans 
de Mars uitgenodigd, zijn lezing/presen-
tatie heeft als titel watermolens en wa-
termolenlandschappen; natuurparels in 
onze beekdalen.
Hans is werkzaam als senior adviseur 
echohydrologie en landschapsontwikke-
ling en is werkzaam bij Royal Haskoning 
DHV In Maartricht.
Recent heeft hij een methodiek ontwik-
keld om watermolens en het bijbehorende 
watermolenlandschap in kaart te brengen 
en de functionaliteit hiervan te waarderen.
In het eerste deel van zijn presentatie 
gaat hij in op herkomst en ouderdom van 
de watermolens in onze omgeving en hun 
gebruiksfunctie in de toenmalige maat-
schappij.
Al sinds de 10ᵉ eeuwen wellicht al ver 
daar voor hadden watermolens invloed 
op het landgebruik door de mens.
Het tweede gedeelte zal Hans ingaan op 
de landelijke consequenties van de mo-
lens; of wel het watermolenlandschap, 
dat verschillende  verschijningsvormen 
kan hebben. Hij zal dit toelichten aan de 
hand van verschillende voorbeelden uit 
Noord Brabant en Limburg. Ook de ver-
meende ecologische problemen komen 
aan bod
Deze lezing lijkt ons voor zowel  geïnte-
resseerden van natuur als historie zeer 
de moeite waard.
U bent van harte welkom in het I.V.N. ge-
bouw “de Bimd”. Wij starten om 20.00 uur. 
Zorg wel dat U op tijd bent want vol is vol!
Dit is tevens de laatste lezing voor de 
vakantie. In september starten wij weer. 
Dhr. Rini Kersten zal dan een presentatie 
verzorgen over spinnen.
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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

www.twanvanhout.nl
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De 20e Roefeldag staat
 voor de deur 

Jij doet toch ook mee
op zaterdag 11 juni 2016
tussen 9.00 en 15.00 uur ??? 
Roefelen brengt kinderen in contact met 
de wereld  van volwassenen. Tijdens roe-
felactiviteiten neem je een kijkje achter de 
schermen en help je een handje mee in 
bedrijven, instellingen en verenigingen. 
Ben je woonachtig in Aarle-Rixtel en zit 
je in groep 3 t/m 8 van de basisschool, 
dan ben je van harte welkom. Deelname 
is gratis. Je kunt je inschrijven via het 
gele formulier dat je via school hebt ont-
vangen. 
Let op!!! 
Formulieren Inleveren bij de leden 
van roefelcomité, of mailen naar 
aarlerixtel@roefeldaglaarbeek.nl.  

Doe dit wel vóór 22 april, dan kunnen 
wij zo snel mogelijk de groepjes gaan in-
delen. Heb je geen brief gehad maar wil 
je toch graag meedoen, neem dan even 
contact met ons op. 
Ook voor de kinderen die op het Spe-
ciaal Onderwijs zitten is de Roefeldag 
een leuke en bijzondere dag om mee 
te maken. Daarom roepen we in het bij-
zonder ook deze kinderen op om mee te 
doen. Neem hiervoor contact op met ie-
mand van het Roefelcomité. 
Wil je meer weten? 
Kijk op www.roefeldaglaarbeek.nl 
We zien jullie allemaal graag op zaterdag 
11 juni!    Roefelcomité Aarle-Rixtel: 
Miriam Chatrer Spechtstraat 10         
tel: 383233
Anja van Stam Peelstraat 25              
tel: 381868
Jolanda Verbakel De Wolfsputten 9      
tel: 381470
Bas van Stam
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Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | info@obresa | 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.

Obresa heeft zowel regionaal als 

landelijk een uitstekend netwerk 

en werkt samen met zorgvuldig 

geselecteerde partijen!

 Administratie

 Belastingadvies

 Interimcontroling
Pieter van den Reek
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Parijs-Roubaix in het klein,
in een deel van de Dorpsstraat,
nadat die door enkele keiologen
opnieuw is bestraat.
De fietsstrook tegenover Couvert,
werd er uitgelicht
en opnieuw ingericht.
‘t Is een wasbord in het klein,
je fiets rammelt door elkaar
en als je er regelmatig over rijdt,
wordt je bips één blaar.
De Gemeente zou het na laten trillen,
zodat het weer een genot moet worden,
voor ieders billen.
RD

Matige wedstrijd in 
Someren-Eind voor 

Laarbeekse schutters

In Someren Eind vond op zondag 3 april 
bij het Sint Lambertusgilde de 3e kring-
wedstrijd van het Brabants wipschieten 
plaats.
Het weer was ons goed gezind, met 20 
graden op de thermometer was het dan 
ook goed vertoeven op schietterrein “de 
kolenboer” in Someren-Eind.
Op dit, voor de schutters lastige, schiet-
terrein viel het niet mee om in de prijzen te 
vallen en uiteindelijk bleven de schutters 
van de gildes uit Laarbeek op 4 prijzen 
steken.
Goen Vorstenbosch van het Sint Ser-
vatiusgilde uit Lieshout behaalde de 3e 
prijs op het onderdeel “personeel”, op 
dat zelfde onderdeel wist Henk van der 
Velden Van het Onze Lieve Vrouwegilde 
uit Aarle-Rixtel de 5e prijs te veroveren.
Bjorn Kerkhof van het Onze Lieve Vrou-
wegilde uit Aarle-Rixtel wist de 6e prijs op 
het onderdeel vrije hand te bemachtigen, 
daar waar Bert Vorstenbosch van het Sint 
Servatiusgilde uit Lieshout het beter deed 
bij de “vrije hand” en de 3e prijs opeiste.

Goede wedstrijd voor Laarbeekse 
schutters op ‘t Wipke’ 

in Beek en Donk
Op schietterrein ‘t  Wipke in Beek en Donk 
vond op zondag 10 april de 4e kringwed-
strijd wipschieten plaats.
Onder het genot van een hapje en een 
drankje was het op deze mooie  lentedag 
lekker genieten in Beek en Donk.
De Gemertse schutters, die regelmatig 
oefenen in Laarbeek, deden het opval-
lend goed.
Hans v/d Boomen uit Gemert wist heel 
knap op het onderdeel ‘vrije hand’ een 
2e plaats te bemachtigen, daar waar zijn 

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Anno 1324

collega schutter uit Gemert Hans Kanters 
zich een 6e plaats wist toe te eigenen.
Helaas was op het onderdeel ‘vrije hand’ 
Henk v/d Velden van het Onze Lieve 
Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel toch te sterk 
en wist de 1e prijs mee te nemen naar 
Maria.
Op het onderdeel ‘Personeel’ wist Annie 
Rovers de 2e plaats, Henk v/d Velden de 
3e plaats  en  Jo Verhoeven de 6e plaats 
te bemachtigen.
Bij het onderdeel ‘Bejaarden’ vielen alle 
prijzen in Laarbeek.
Geert van Ganzewinkel wist de 2e prijs 
te bemachtigen maar Gerard v/d Linden 
was te sterk en werd 1e. Verder werden 
de puistprijzen in Laarbeek gewonnen 
door Gerard Maas(1e), Andre van Nunen 
(3e) en Bert Vorstenbosch(6e).
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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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OJA (Open Jongerencentrum 
Aarle-Rixtel) pakt groots uit op 

Koningsdag, met Massada!

AARLE-RIXTEL - Op Woensdag 27 april, 
Koningsdag, organiseert Open Jonge-
rencentrum Aarle-Rixtel (OJA) traditiege-
trouw het Koningsdagfeest. Elk jaar wordt 
er door de vrijwilligers van OJA een leuk 
en gevarieerd programma samengesteld, 
maar dit jaar hebben we een uitzonderlijk 
“grote” band op het podium staan: “Mas-
sada”. 
Massada speelt met hun Latijns-Ameri-
kaanse ritmes, percussierok overgoten in 
een Moluks sausje nog steeds de sterren 

van de hemel, en hebben in 30 jaar al op 
vele binnen- en buitenlandse concert-
podia gestaan. (waaronder Pinkpop)
De dag wordt muzikaal geopend door 
“Kenji”, Original Psychedelic Rock uit 
Eindhoven. Vervolgens komt het Aar-
le-Rixtelse “Mooon” het podium betreden, 
met Psychedelic/Garage/Blues van eigen 
bodem! 
Het OJA terrein, gelegen aan de School-
straat 2 te Aarle-Rixtel, is geopend vanaf 
13:00, en op het buitenpodium is er mu-
ziek tot 20:00.  ’s Avonds betreden de 
OJA Resident-Dj’s het podium voor een 
swingende afsluiter.
Voor meer info, kijk op www.oja-aarle.nl 
of facebook.oja-aarle.nl

Gemeentehuis en 
milieustraat gesloten

De komende weken zijn er meerdere 
feestdagen waarop het gemeentehuis en 
de milieustraat gesloten zijn. We zetten 
die dagen even voor u op een rijtje.

Het gemeentehuis Laarbeek is gesloten 
op:
- woensdag 27 april (Koningsdag)
- donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag /  
  Hemelvaart)
- vrijdag 6 mei
- maandag 16 mei (Pinksteren)

De milieustraat is gesloten op:
- woensdag 27 april (Koningsdag)
- donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag /   
 Hemelvaart)
De andere dagen is de milieustraat regu-
lier geopend.
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD
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Ouderenavond 
Dorpsfeesten 2016

m.m.v. Waaj-Faaj uit Deurne

Woensdag 20 april staat de jaarlijkse ouderenavond van de Dorpsfeesten weer ge-
pland. Iedereen van 55 jaar en ouder is van harte uitgenodigd om deze avond bij te 
wonen. 
Het amusement wordt verzorgd door het trio Waaj-Faaj uit Deurne. 
De drie brengen Brabantse liedjes in hun eigen dialect.
De entree is gratis en het eerste kopje koffie en een drankje in de pause zijn gratis. 
De organisatie van deze avond is in samenwerking met de KBO. Dus mocht je zin 
hebben in een gezellige avond vermaak kom dan op woensdag 20 april naar de 
Dreef. De zaal is open vanaf 19:00 uur, om 20 uur start het programma en om onge-
veer 22:00 uur is de avond afgelopen. Tot dan! Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel 
en KBO
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20 april Vrouwenlijst in Aarle-Rixtel
Een groepering vrouwen in Aarle-Rixtel 
wil kennelijk niet langer door mannenhand 
op het gebied van gemeente politiek ge-
leid worden. Met als lijsttrekker C. Bloem 
– Vélu gaat een specifieke vrouwenlijst 
aan de Aarlese raadsverkiezingen deel-
nemen. Nog meer verrassingen zijn er in 
Aarle-Rixtel te noteren. Oud gemeente 
secretaris, M.S. van Roy, heeft kennelijk 
nog aspiraties de gemeente politiek in 
Aarle mede te bepalen. Hij fungeert als 
lijsttrekker voor de groepering De Kok. 
De lijsten zijn als volgt samengesteld: 
Vrouwenlijst: C.J.F. Bloem – Vélu, L.H.M. 
Fritsen – Toelen, M.W.A. van Vroenhoven 
– van Aerle, mejuffrouw M. Kuijken.
Boerenlijst: C.M. van den Berk, J.P. Be-
niers, P.J.H. Bertram, L.A.N.J. Verschure, 
G.A.J. van Asten, A.A. van den Oever, 
mevrouw P. Biemans – Bekx, L.M.F. Ver-
bakel, P.H. Beniers, W. Aarts, A.M.M. 
Raaijmakers, F.L. Raijmakers.
Lijst van Roy: M.S. van Roy, A.P.W. de 
Kok, J.E.M. van Ommeren, mr. H. Bloem, 
C.A. Kolan, A.M.H.A. Fritsen, H. de Jong, 
drs. G.M.J. Raymakers, K.L. van Mierlo, 
A.T.J.M. Oerlemans, H.H. Nooijen.
Lijst NKV: J.A. Gijsbers, M.J.P. van de 
Graef, T.J. Jansen, M.M. Smits, W.J. van 
den Boogaard, P. van Woensel, P.A.M. 
Verhallen, P.J. van Doren, A.C. Kande-
laars.
Lijst Ebben: G.J. Ebben, J.M. Huij-
bers, H.G.J. Beeren, mevrouw A.M. van 
Griensven – de Jong, Th. H.M. Spren-
gers, P. van de Heuvel, J.H.F. Beniers, 
J.M.J. van Brug, G.P.J. van Wetten, 
J.A.M. Heijmans, P. Swinkels.
Lijst van Gerwen: H.A. van Gerwen, 
J.W. Otten, J.L.A. Gruijters, F.A.M. Ver-
schuuren.
Lijst ASC (Algemeen Christelijke sociale 

lijst): L. van Ham, W. Verschuren, J. van 
de Bogaard, mevrouw J. Swinkels – van 
de Heuvel, G. Biemans, J. Nooyen, C. 
van Stokkum, H. van Gerwen, H. Rutten, 
E. Boas, mejuffrouw A. Heesakkers, H. 
van Veijfeijken. A. van der Zanden, W. 
Graaf, G van Heijst, A. van Griensven.

23 april “Petit en Fritsen” goot tien 
tons klok
Ook tien ton hout verstookt.
Precies 15 uur nadat de oven door de 
hiervoor speciaal uit Amerika overge-
komen Mister Wolfe was aangestoken, 
vloeide vrijdagmiddag een gloeiende 
stroom brons in de ondergrondse giet-
vorm van de 10 ton zware luidklok, die 
Mister Wolfe voor zijn First Prestyberian 
Church in Deerfield, nabij Chicago, bij 
“Petit en Fritsen” had besteld. Na een 
zestal minuten kon klokkengieter Hein 
Fritsen zeggen: “Hij is vol!”.
En daarmee was de gieting van deze 
zwaarste klok ooit in Nederland gegoten 
succesvol verlopen.

25 april Onderscheiden
Akela Francine van Roy, bijna 12 en een 
half jaar akela van de Tharcisius groep 
in Aarle-Rixtel, is afgelopen zaterdag, 
op St. Jorisdag, de onderscheiding de 
Gouden Jacobsstaf, ten deel gevallen. 
Akela van Roy, die in de afgelopen jaren 
talrijke welpen heeft voorbereid voor het 
grote spel van verkennen en aan de wel-
penbeweging in het algemeen veel van 
haar vrije tijd heeft besteed, was door 
deze onderscheiding totaal verrast. Za-
terdag avond tijdens het kampvuur in de 
“den” van de blokhut, waarbij alle welpen 
aanwezig waren, kwam de districtsstaf 
Helmond bij monde van de districtscom-
mandant, Frans de Wuffel, de Gouden 
Jacobsstaf uitreiken.

HELMONDS DAGBLAD april 1966
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