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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
Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen 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.

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
NL37RABO01014.95.048

De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard
dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven
Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293
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Centraal alarmnummer

112

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat 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
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Kerk O.L. Vrouw Presentatie

Week van zaterdag 7 mei t/m vrijdag 13 mei
Zaterdag 7 mei			
11.00 uur Kapel –Doopviering
David de Boon
Zondag 8 mei – 7e Zondag van Pasen - Moederdag
Voorganger:
Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Maria van Vlerken					(par.)
Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Overleden familie Verbakel – van de Zanden
Johanna v. d. Ven - van der Putten			
(verj.)
Voor vervolgde Christenen in India en Pakistan
Tot welzijn van alle vrouwen van onze parochie
Woensdag 11 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 15 mei t/m vrijdag 20 mei
Zondag 15 mei – 7e Zondag van Pasen –Hoogfeest van Pinksteren.
Voorganger:
Pastoor J.Verbraeken
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Kerkkoor OLVP
Riek Kuijken – Thomassen				
(1e sterfdag)
Leen van Oort – Huibers				
(j. get.)
Twan en Annelies van Oort				
(par.)
Overleden ouders de Korte – Verhaar
Henk Vos						(par.)
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Harrie Swinkels					(verj.)
Adriaan Loomans					(trouwdag)
Overleden ouders Vereijken – Verhagen		
(verj.)
Klaas Verhagen					
(verj. en j. get.)
Overleden ouders Wouters-van de Vossenberg
Ria en Gerard Wouters-Heesakkers
Marianne Stadelmaier			
(Sonja en Angela Fritsen)
Thijf van Ganzenwinkel
Jo Houben
6

Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Noud en Mio Raaijmakers			
(verj.)
Riek en Johan Smulders-Sengers
Johanna en Peter Broekmans-Thijssen
Tot welzijn van de parochie
Maandag 16 mei - 2e Pinksterdag
Voorganger Pastor Hasselman
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – voorganger pastor Hasselman
m.m.v. de Cantorij		
Woensdag 18 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 22 mei t/m vrijdag 27 mei

		
Zondag 22 mei– 8e Zondag van Pasen – Allerheiligste Drieëenheid
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Viering 1e H. Communie - Samenzang
Fried van Asten				(par.)
Overleden ouders Manders – van de Bogaard
Peter Wich					(par.)
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 25 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Wim van Doren, Heindertweg 51, 88 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 uitvaart of ziekenzalving of een
persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken kunt u bellen naar de parochie Beek en
Donk 0492-461216.
Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 10 juli a.s.
De gezamenlijke doopvoorbereiding voor deze viering is op maandag 6 juni a.s. om
20.00 uur in de pastorie van Aarle-Rixtel. 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
7

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42
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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
gesties vragen contact op te nemen met
Peter van Lierop, tel 0492-382668 of 0613205715, of te mailen naar
kamerkoorcantique@gmail.com
Cantique zingt Meer informatie over kamerkoor Cantique
kunt u vinden op de website:
Kamerkoor Cantique heeft in februari al
www.kamerkoorcantique.nl
veel mensen een plezier gedaan met het
voorjaarsconcert in de H. Barbarakerk in
Griendtsveen. Op 15 mei a.s. kunt u Cantique weer beluisteren, we zingen dan in
de Nazareth-ateliers in Gemert, waar op
Inleveren kopij
deze eerste pinksterdag iedereen welkom
is.
We verzorgen daar om 15:30 uur een
a-capella concert, dit keer nog onder leiding van Rob Rassaerts. Helaas heeft Advertenties, dankbetuigingen
deze te kennen gegeven deze functie en klokjes (duidelijk leesbaar)
om gezondheidsredenen neer te moeten tot uiterlijk dinsdagavond voor het
leggen. Wij zien ons derhalve genoodverschijnen van het volgende nummer
zaakt opnieuw op zoek te gaan naar een
op
nieuwe dirigent of dirigente.
De ervaring leert ons dat dit niet een- adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.
voudig is. Wij willen daarom niet alleen redactie@gemeenschapsblad.nl
kandidaten, maar iedereen die ons bij verschijningsdata zie pagina 3 of onze
die zoektocht kan helpen met tips of sug- website
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degroofuitvaar tverzorging.nl

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

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

www.autoschadeverbakel.nl
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MEI 2016
PROGRAMMA VAN DE MEIMAAND 2016
DONDERDAG 5 MEI 09.30 UUR IN DE MARIAKAPEL
HEMELVAARTSDAG
Vanwege de drukke jaarmarkt vieren we dit feest met een viering in
de Mariakapel. De Cantorij verzorgt de gezangen.
Er is op deze dag GEEN eucharistieviering in de kerk!
ZONDAG 8 MEI 09.30 UUR IN DE KERK
MOEDERDAG Eucharistieviering met samenzang.		
ZONDAG 15 MEI 09.30 UUR IN DE KERK
PINKSTEREN Eucharistieviering, muzikaal verzorgd door
het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw Presentatie.
MAANDAG 16 MEI 10.00 UUR IN DE KERK
TWEEDE PINKSTERDAG
Eucharistieviering voor alle kernen van Laarbeek.
De Cantorij verzorgt de gezangen
ZONDAG 22 MEI 09.30 UUR IN DE KERK
VIERING VAN DE EERSTE COMMUNIE
ZONDAG 29 MEI 09.30 UUR IN DE KERK
SACRAMENTSDAG
Eucharistieviering met samenzang
ELKE WOENSDAG OM 19.00 UUR IN DE MARIAKAPEL:
ROZENKRANSGEBED

Kerk van
Onze Lieve Vrouw Presentatie
Aarle-Rixtel
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schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

• hypotheken
• pensioenen
• verzekeringen
• sparen
b ekend ter re in ...

De Tempelier 3 • 5735 JG Aarle-Rixtel
0 49 2 -3 8 3 8 8 7 • 06 -2 111 0 8 43
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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Cursus Aarlese geschiedenis

Kom dansen in de Waterpoort! Op woensdagavond 11 mei wordt in zaal
De volgende dansmiddag staat al weer
voor de deur. Op dinsdag 3 mei aanstaande zal er in de ontmoetingsruimte
van de Waterpoort weer een dansmiddag
georganiseerd worden.
Onder leiding van onze DJ Arie Wagelmans zullen verschillende gezelschapsdansen 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 3 mei dansen in De Waterpoort van 13.30 uur tot 16.00 uur. Voor
meer informatie kun je terecht bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, mhoebergen@vierbinden.nl of 06-45203227.
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

Bij van Dijk ( v/h De Vrienden) een cursusavond georganiseerd met als thema
”de geschiedenis van Aarle-Rixtel”.
Deze cursus, waaraan iedereen kan
deelnemen, wordt gegeven door Henk
van Beek , o.a. dorps- en natuurgids. Er
wordt gestart bij de laatste ijstijd en vanaf
dan wordt er een reis gemaakt door de
tijd tot in het hedendaagse Aarle-Rixtel.
Naast de ontwikkeling van het Aarlese
landschap komen ook talloze andere
historische ontwikkelingen aan de orde,
waaronder de historische bebouwing, de
landbouw en andere bedrijvigheid, infrastructuur, kerkelijk leven, enz. . Dit alles
wordt ondersteund met mooie beelden.
Deze cursusavond start om 20.00. Deelname kost 5 euro inclusief een kop koffie
en één consumptie. Geïnteresseerden
kunnen zich ( het liefst vóór 9 mei) opgeven per email: rikstella@outlook.com
of telefonisch 0492 381851.

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten,
die wij mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en na
het overlijden van mijn man Cor, ons pap en opa,

			COR VERSCHUUREN
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.
Tonnie, Erik & Marie-Louise, Marjolein
Bart, Tom, Gijs, Bram en Isabel
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•Woningstoffering
•Interieurbouw
•Machinale houtbewerking
Dat is thuiskomen!

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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lijks allerlei mensen uit Laarbeek over de
vloer komen. Howeko zoekt iemand met
een sociale instelling, die gemakkelijk
Laarbeekvoorelkaar.nl contacten onderhoudt met verschillende
zoekt vrijwilligers soorten mensen. Enige technische kennis
op verschillende terreinen is vereist. SerMaatjes “jeugd en gezin” is op zoek naar vicegerichtheid is een voorwaarde. Van
een vrijwilliger die door zijn/ haar aanwe- hem of haar wordt verwacht enkele uurzigheid een vader en zijn kinderen de mo- tjes per dag aanwezig te zijn op de locatie
gelijkheid geeft om elkaar te ontmoeten. van Howeko.
Wij zoeken een vrijwilliger, die:
• ervaring heeft in het werken met kin- Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die
deren en het belang van de kinderen één of meerdere dagen per week huiswerkbegeleiding wil geven aan een
voorop stelt
• een neutrale houding kan aannemen jongen van 12 jaar. Hij heeft ADD en hij
tussen ouders en in staat is grenzen te heeft hulp nodig met plannen, organiseren en controleren van zijn huiswerk
stellen
• kan zorgen voor een positieve en ont- op VWO niveau. Het betreft structurele
spannen sfeer waarin de kinderen en begeleiding vanaf september 2016 voor
het gehele schooljaar voor 1 tot 2 uur per
vader zich prettig voelen
• open staat voor begeleiding en sa- schooldag. Tijden zijn waarschijnlijk vanaf
menwerking met betrokken hulpverle- 15.30 uur.
Een VOG (Verklaring Omtrent het Gening.
• 1 maal in de 2 weken beschikbaar is. drag) wordt gevraagd.
Voor een mevrouw uit Aarle-Rixtel zoeken
Het vluchtelingenwerk Laarbeek is voor wij iemand die haar kan helpen met het
nieuwkomers op zoek naar Wegwijs- werken op de computer, zoals bijvoormaatjes. Deze vrijwilligers wijzen nieuw- beeld het maken van fotoboeken.
komers letterlijk de weg in onze samenleving en begeleiden hem/haar naar Meer informatie:
zelfredzaamheid. Hoe en waar koop je Voor meer informatie over bovenstaande
een brood, waar is de supermarkt, de kle- of andere vrijwilligersvacatures kunt u
dingbank en kringloopwinkels in de buurt, contact opnemen met Suzan de Koning
waar is de bibliotheek, of hoe maak je van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarcontact met de buren? Dit contact is er beek via 0492-328 807 of mailen naar:
ongeveer een half jaar, gemiddeld eens vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De vacatures zijn ook te bekijken op de website:
per week.
www.laarbeekvoorelkaar.nl.
Voor de Stichting Howeko zijn wij op
zoek naar een conciërge/huismeester
m/v die in staat is om kleine technische
probleempjes op te lossen en toezicht
wil houden op een locatie waar dageemail redactie@gemeenschapsblad.nl
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kramen en de te winnen prijzen waren gesponsord door Laarbeekse ondernemers
waarvoor wij ze ontzettend bedanken,
ook de mensen die wilden parkeren bij
ontmoetingscentrum De Dreef danken
wij voor het begrip dat zij elders moesten
parkeren. Met koffie en gebak was het
een druk bezochte dag en een bedrag
ver boven de 500 euro heeft opgeleverd
welke ter beschikking wordt gesteld aan
de stichting A.L.S. voor onderzoek naar
deze vreselijke ziekte . Al met al was het
voor ons als bestuur een niet te evenaren
dag en zijn we trots op het behaalde resultaat. Meer foto`s op www. Cendra.net
Zelf de weergoden hielpen de vrijwil- Bestuur CENDRA
ligers van CENDRA om geld in te zamelen voor de spierziekte A.L.S. . Er was
regen en mogelijk sneeuw voorspeld
maar het geluk was ons goed gezind en
deze dag bleef grotendeels droog. Het
idee kwam uit de meiden groep om een
Reanimeren
vrijwilligster welke haar man aan deze
kun je leren
ziekte is overleden te helpen om meer
bekendheid te geven over deze ziekte . De EHBO-vereniging Aarle-Rixtel geeft in
De uitvoering kwam in handen van Wen- juni een cursus Reanimatie-AED. Deze
dela Bevers die met hulp van haar zus en cursus beslaat twee avonden waarop
vrienden en samen met alle betrokkenen u leert wat u moet doen bij een circuen vrijwilligers op pad zijn gegaan om latiestoornis (hartstilstand).
Dagelijks
er een fantastische bijeenkomst van te sterven mensen aan een hartstilstand,
maken. Gek werden we van de telefoon- thuis, op het werk of op straat. Bij een cirtjes en mailtjes maar vastberaden gingen culatiestoornis is er acuut levensgevaar
ze voor hun doel Er waren heuse markt- en dan is het van levensbelang om zo snel
kraampjes en spelletjes zoals envelop mogelijk te handelen. De eerste minuten
trekken en muntvissen voor de sportieve- zijn daarbij cruciaal. Op de cursus leert u
lingen waren er een sponsorloop en een hoe u een hartstilstand herkent en welke
fietstocht. Door middel van gesprekken stappen vervolgens moeten worden dooren folders hebben ze informatie verstrekt lopen. U leert het slachtoffer te beademen
over de ziekte . A.L.S. is een van de en borstcompressies te geven. De remeest ernstige en invaliderende aandoe- animatievaardigheden worden geleerd
ning van het zenuwstelsel na de eerste op een oefenpop. Daarnaast leert u het
symptomen is de gemiddelde levensver- gebruik van een AED (een Automatische
wachting 3 tot 5 jaar. Alle artikelen op de Externe Defibrillator). Met behulp van een
17
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AED kan het hart van het slachtoffer een
kleine elektrische schok gegeven worden
wat het slachtoffer een grotere kans op
overleven geeft. Deze AED’s zijn op veel
buitenlocaties in Laarbeek te vinden. De
lesavonden zijn op maandag 6 en 13 juni
van 20.00 tot 22.30 uur in De Dreef, Duivenakker in Aarle-Rixtel. De cursus kost
€20,-. Aanmelden kan tot 30 mei via ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.

CURSUS EHBO BIJ KINDEREN

De EHBO-vereniging start woensdag
25 mei met een cursus EHBO BIJ KINDEREN. Iedereen die (jonge) kinderen
heeft of met kinderen werkt weet dat een
ongelukje in een klein hoekje zit. Kinderen
zijn snel, doen onverwachte dingen, je
hebt ze niet altijd in de gaten en dan kan
het gebeuren dat er bij een ongeluk(je)
paniek uitbreekt: wat moet je doen?
Tijdens de cursus EHBO bij Kinderen
wordt in vier avonden in theorie en praktijk
geleerd hoe u moet handelen. De cursus
wordt gegeven door een gecertificeerd
docente. Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat.
De cursus start zoals gezegd bij voldoende aanmeldingen op woensdag
25 mei. De andere avonden zijn op de
woensdagen 1 juni, 8 juni en 15 juni,
steeds van 20.00 - 22.30 uur.
De cursus kost 65 euro. Hierin zijn de
kosten van het lesboek, het lesmateriaal,
het verbandmateriaal en de koffie inbegrepen. De cursus wordt gegeven in De
Dreef, Duivenakker 76.
Veel zorgverzekeraars vergoeden de EHBO-cursus. Kijk hiervoor uw zorgpolis na.
Aanmelden kan via
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl of bij
Ans Corbeij, tel. 0492 – 38 15 96.
18
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Groots
Laarbeeks
jeu de boules toernooi
Omroep Kontakt in Laarbeek organiseert
op 3 juli een groot Laarbeeks triplet jeu
de boules kampioenschap in het kader
van de Gezondheidrace 2.0. Dit doen we
op het parkeerterrein achter Kindcentrum
De Raagten aan de Otterweg in Beek en
Donk. Iedereen vanaf 16 jaar kan met een
team van drie personen inschrijven. Het
inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per team.
Er wordt deze dag met triplets(teams van
drie spelers) gespeeld. De aanvang is om
10.00 uur ’s morgens en de verwachting
zal zijn dat rond 16.30 uur de finale gespeeld zal worden.
Ben u sportief aangelegd vorm een team
en doe mee aan het Laarbeeks triplet
toernooi.
We hebben wel een aantal spelregels:
Van de drie spelers mag er maar eentje
lid zijn van een jeu de boules vereniging in Laarbeek. Je mag ook een team
samenstellen van inwoners uit onze gemeente zonder dat daarbij een jeu de
boules speler zit. Dus gewoon gezellig
met de familie, vrienden of buurtgenoten.
Jeu de boules is een sport voor jong en
oud. Schrijf je in en stuur het inschrijfformulier voor 25 juni naar info@kontaktfm.
nl of geef het af in de studio van Omroep
Kontakt aan de Otterweg 25 in Beek en
Donk.
Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt
Inschrijfformulier:
Naam Team :
Deelnemer 1 :
Deelnemer 2 :
Deelnemer 3 :
Waar kom je vandaan:

Bericht van:
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Inschrijfgeld 10 euro per team:
Betaling via bankrekeningnummer NL
85 RABO 0105 0519 50 t.n.v. Stg.Laarbeekse Omroep Kontakt
Of u betaald contant bij inlevering van het
inschrijfformulier in de studio van Omroep
Kontakt aan de Otterweg 25 in Beek en
Donk.

Het weer speelde ook nog een rol bij het
schieten, want nadat Pieter Smulders het
155e schot had gelost leek het erop dat
de vogel bleef liggen.
Hij liep weg van de vogel , en voordat de
volgende schutter aanlegde viel de vogel
er alsnog af, en was Pieter de nieuwe
jeugdkoning van Laarbeek.
Voor Pieter is dit al de 2e titel dit jaar want
hij is ook jeugdkoning van het Sint Margaretha Gilde.
Namens het gilde wensen wij hem veel
plezier met deze titel, en geniet ervan.

Gilde Sint Margaretha houdt
grote gildevlooienmarkt

Sint Margaretha Gilde
nieuws
Laarbeeks
koningschieten.
Op zondag 24 april was het Laarbeek
koningschieten bij het Antonius gilde in
Beek en Donk.
Dit jaarlijks gebeuren waar alle gildes van
Laarbeek aan meedoen, werd geschoten
onder winterse omstandigheden .
Het was die dag koud met wisselend
weer, het regende met af en toe hagel, en
ook was er af en toe de zon te bespeuren.
Na 154 schoten was het Jan Rovers van
het Leonardus gilde die het laatste stukje
eraf schoot en voor een jaar koning van
Laarbeek is .
Nieuw dit jaar was het jeugd Laarbeek koningschieten, waar 8 jeugdschutters aan
deelnamen.

Het gilde Sint Margaretha houdt op
zondag 22 mei 2016 een grote gildevlooienmarkt. Deze wordt gehouden in de
loods van Pieter Verschure aan de Lieshoutse weg in Aarle-Rixtel. Er zullen ongeveer 70 kramen uitgestald worden met
2e hands spullen, een hapje en drankje
is tegen een vergoeding verkrijgbaar, tevens is er muziek aanwezig. De entree
bedraagt 2 euro per persoon, kinderen tot
10 jaar onder begeleiding hebben gratis
entree. De opbrengst komt geheel ten
goede voor het onderhoud van de gilde
attributen.
De verkoop begint om 10.00 uur en om
11.00 uur het opbod verkoop door veilingmeester Kees de Jong.
Het Gilde is nog op zoek naar vrijwilligers
die mee willen helpen met de verkoop
van spullen.
Als men interesse heeft om mee te
helpen kan men contact opnemen met
Toon Thijssen
Tel 06- 51347199 of mail
5xthijssen@hetnet.nl
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Lintjesregen 2016 Aarle-Rixtel. Vanaf 2003 is zij lid van het
Thea Musters- Wich.
Tussen de buien door viel er dinsdag 26
april, daags voor Koningsdag, een aantal
lintjes in Aarle-Rixtel. Die eerste die ‘s-morgens om 10.00 uur in conferentiecentrum
de Couwenbergh werd verrast door waarnemend burgmeester Willems van Laarbeek, was Thea Musters- Wich. Zij was
daar aanwezig voor een werkbespreking
van haar bedrijf uit Helmond. Dat zou volgens de burgmeester, voldoende moeten
zijn om wantrouwend naar deze dag te
kijken. Maar Thea vond het wel gezellig,
een keer in haar eigen dorp vergaderen.
In aanwezigheid van collega’s, familie en
vrienden werd zij tijdens de koffiepauze in
het zonnetje gezet. Zij heeft zich al een
kleine 40 jaar voor de gemeenschap ingezet in tal van functies. Zo was zij vanaf
1978 actief voor de rijvereniging De Hoefslag. Van 1986 als vrijwilligster bij het
open jongerencentrum OJA . Vanaf 1997
actief lid van harmonie de Goede Hoop.
Vanaf 2001 is zij lid van het oranjecomité
20

comité landelijk Laarbeek en intensief betrokken bij het project Niks Weg. Tussen
2010-en 2014 is zij burgerlid geweest van
de raadscommissie Beheer Openbare
Ruimte en vanaf 2013 is ze redactielid
van het weekblad Mooi Laarbeek Krant.
De burgemeester noemde haar een enthousiaste, gedreven, creatieve en initiatiefrijke vrouw met een groot hart voor
de medemens en zeer betrokken bij onze
gemeenschap. Daarna speldde hij haar
de versierselen op behorend bij de Orde
van Oranje Nassau. Haar man Jacques
ontving een mooie bos bloemen.

Pieter Verschuuren
Compleet verrast werd Pieter Verschuuren die als voorzitter van het
Dorpsplatform aanwezig was bij de uitreiking van het lintje aan Thea Wich en
vervolgens zelf in het middelpunt van
de belangstelling kwam te staan. Pieter
was in 2004 initiatiefnemer van de Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel en vanaf
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2007 voorzitter van die Stichting. Als
zodanig behartigt hij de belangen van
de inwoners van Aarle-Rixtel op velerlei
gebieden. Als vertegenwoordiger in het
Platform Noordoost Corridor is hij nauw
betrokken bij de problematiek van de regionale wegenstructuur. Tussen 1988 en
2003 was Pieter bestuurslid van de Rabobank Aarle-Rixtel en later ook betrokken
bij de fusie met de Rabobanken van Beek
en Donk en Lieshout. De burgemeester
noemde hem een kundig en betrokken
bestuurder die anderen stimuleert en activeert. Temidden van familie, vrienden
en kennissen speldde de burgmeester
hem de versierselen behorende bij het
lidmaatschap van de Orde van Oranje
Nassau op. Zijn echtgenote ontving een
mooie bos bloemen. In zijn dankwoord
memoreerde Pieter aan de goede samenwerking binnen het Dorpsplatform en
de grote betrokkenheid van de burgers.
Hij benadrukte dat samenwerking van
mensen in een gemeenschap erg belangrijk is en dat er dan ook veel dingen bereikt kunnen worden.
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Ton Schepens
De laatste inwoner van Aarle-Rixtel die
afgelopen dinsdag werd onderscheiden
was Ton Schepens. Hij mag zich voortaan
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
noemen. In het paviljoen van de muziektuin in Beek en Donk, waar hij aanwezig was voor een werklunch met zijn
collega-pastors uit Stiphout, zag Ton zich
plotseling tegenover een groot aantal familieleden, vrienden en bekenden en een
burgemeester met ambtsketting. Al snel
werd hem duidelijk dat hij in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan.
Ton heeft tussen 1965 en heden tal van
functies binnen de gemeenschap vervult
en is meermalen initiatiefnemer geweest
voor de oprichting van diverse Stichtingen
van uiteenlopende aard. Tussen 1965 en
1981 was hij actief voor de scouting Aarle-Rixtel. In 1982 was hij medeoprichter
van de Stichting MOV in Aarle-Rixtel en
in 1991 oprichter van de Wereldwinkel
in Nistelrode. Hij was medeoprichter van
de Stichting Vrienden van Ghana. Hij
21
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heeft zich ingezet voor de Stichtingen
Vereniging Kleine Kernen, Stichting Sun
in Ghana, Stichting Lourdesbedevaart,
Stichting Solidariteitsfonds Laarbeek,
Platform Zorgen doe je samen en de projecten Bijna Thuis en Samen Verder. Ook
binnen de badmintonclub Aarle-Rixtel
heeft Ton nog activiteiten ontplooid en dat
bracht de burgemeester tot de conclusie
dat hij een zeer betrokken, gedreven en
enthousiast bestuurder is waarbij de leefbaarheid in de gemeenschappen als een
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rode draad door zijn leven loopt. Vooral
het belang van de minderbedeelde heeft
Ton daarbij nooit uit het oog verloren.
In zijn dank betrok de burgemeester uiteraard de echtgenote van Ton die een
mooie bos bloemen mocht ontvangen.
In zijn dankwoord memoreerde de geridderde dat het lot van de minderbedeelde
medemens altijd zijn belangrijkste drijfveer is geweest.
JWP
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jeugd-Laarbeekkoningschap. Je hoeft
dus geen lid te zijn van een gilde om hier
aan mee te doen.
Dit alles zal onder begeleiding van Mario
v/d Elsen en Geert-Jan van Rixtel Bzn
van het sint Leonardusgilde uit Beek en
Donk gebeuren en inschrijven voor het
jeugdschieten kan ter plekke.
Het schieten begint rond de klok van
14.00uur.

Jeugdschieten Aarle-Rixtel
goed begonnen
Zaterdag 16 april vond op het Jan van
Doorenpaviljoen voor de eerste keer het
Jeugdschieten voor de Aarle-Rixtelse
jeugd plaats.
Een vijftiental jeugd was op de middag
af gekomen, die graag het luchtbuksschieten en het kruisboogschieten een
keer wilde proberen.
De eerste talentjes dienden zich al gauw
aan.
De kinderen werden in twee groepen opgedeeld in verschillende leeftijdscatagorieën en
na twee uur intensief bezig geweest te
zijn met de schietsport was het tijd om
naar huis te gaan.
Alle Aarle-Rixtelse jeugd is uitgenodigd
om ook op zaterdag 30 april vrijblijvend
kennis komen maken met de schietsport
van 16 uur tot 18 uur op het Jan van
Doorenpaviljoen.
Om het nog wat spannender te maken
voor de schuttertjes houden we vanaf 30
april de scores bij.
Ook niet te vergeten is het Laarbeekkoningschieten op 24 april op schietterein ‘t
Wipke in Beek in Donk.
Voor deze middag is er geregeld dat alle
jeugd uit Laarbeek kan strijden om het

Op enkele uitzonderingen na was het
geen
lekker fietsweer de afgelopen
weken, kou en regen teisterden soms
onze body’s en dat geeft geen lekker gevoel.
De komende weken hopen wij wel op
ideaal fietsweer, want er staan weer allerlei tochten op het programma. Wellicht
hebt u ook nog goesting om op 6 mei in
Apeldoorn naar de start van de Ronde
van Italië te gaan of te gaan kijken naar
de eerste twee etappes op 7 en 8 mei in
de omgeving van Nijmegen en Arnhem.
Ons programma ziet er in het kort als
volgt uit: 5 mei de Hilvarenbeektocht op 8
mei de Vierlingsbeektochten, op 2e Pinksterdag de Dijkentochten van 100 en 125
km., deze staan op de officiële landelijke
NTFU-kalender en op 22 mei doen we de
Aarlesepeeltochten.
Op onze ADW-site kunt u over bovenstaande tochten en ons andere programma alle informatie vinden. Wij
hebben aanbod voor fietsers die in
groepjes willen fietsen met snelheden
tussen de 18 en de 32 km. per uur.
Afd. publ.
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Het is en blijft een
kwestie van gunnen...
www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

www.twanvanhout.nl
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Nederlaag-toernooi Kunst en
Vriendschap te Liessel; HBV
De Eendracht.
De Eendracht heeft op donderdag 14 april
deelgenomen aan het Nederlaag toernooi
van Kunst en Vriendschap te Liessel.
De Eendracht was met 7 schutters aanwezig in Liessel, op hun jaarlijkse toernooi.
Er werd geschoten tegen het gemiddelde
van vorig jaar, en dat was 160 punten gemiddeld per schutter voor De Eendracht.
Na het schieten van de 25 pijlen werd de
uitslag bekend gemaakt.
De thuis club moest een gemiddelde
schieten van 202, en zei kwamen dit jaar
uit op een gemiddelde van 193 punten >
dat is -9.
De Eendracht kwam uit op een gemiddelde van 202 > dat is + 42. Dat betekend een overwinning voor de Eendracht
met 42 + 9 = 51 punten. Als alle verenigingen hebben deelgenomen krijgen we
de uitslag van het toernooi en weten we
wat onze score waard is. Waarschijnlijk
zal dat wel een hoge notering worden,
want de secretaris zei dat dit de grootste
nederlaag is die Kunst en Vriendschap
ooit heeft geleden. Er moet wel worden
aangetekend dat het gemiddelde van De
Eendracht vorig jaar zo extreem laag was
door deelname van een aantal traditionel
schutters,die vorig jaar mee schoten.
Een traditionele schutter schiet zonder
vizier, en met houten pijlen. Schieten
zoals ze in de middel-eeuwen deden. De
score van een traditionele schutter komt
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meestal niet boven de 100 punten. Een
schutter met een moderne boog komt
meestal in de buurt van 200 punten. De
maximaal haalbare score is 250, maar
dan moet je 25 keer achter elkaar een 10
schieten. Dit is zover als wij weten alleen
door Jef van de Berg, lid van het Nederlandse team, ooit 1 keer gelukt.
Uitslag De Eendracht:
1 Walter Jansen 221
2 Erwin Wijnhoven 217
3 Paul van Bakel 206
4 Martijn van der Heijden 199
5 Jan van Rooy 197 ( 10 na )
6 Geert v Ganzenwinkel 197 ( 8 na )
7 Henk Verachtert 178
Ons club gebouw is aan de Lijsterstraat
25 te Aarle-Rixtel, als U interesse heeft
mag U altijd komen kijken naar deze
leuke sport. Op maandag avond vanaf
19:00 uur is de jeugd training, ook de
jeugd die interesse heeft mag vrijblijvend
komen kijken. Want boogschieten is een
sport die iedereen kan beoefenen, jong,
oud, man of vrouw.

Fotoclub PTCC Brabant.
Hallo wij zijn een fotoclub in de regio
Helmond & omstreken, gevestigd bij de
Dreef in Aarle- Rixtel adres de Duiven
Akker 76 . 5735 JB Laarbeek.
Heeft u fotografie als hobby, en zo je
kennis willen delen met andere fotografen, of wil je als beginnend fotograaf
uw kennis vergroten,we kunnen weer
nieuwe leden plaatsen,kijk op onze site!!
http://www.fotoclubhelmond.ptcc.nl/
U kunt ook contact met ons opnemen;
Mailadres:fotoclubhelmond@ptcc.nl
U bent welkom!
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Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en interim controlling.

 Administratie
 Belastingadvies
 Interimcontroling

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!

Pieter van den Reek

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | info@obresa | www.obresa.nl
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Dixie Swing & Jazzband bij
Wim Beeren Jazz Society op
woensdag 4 mei Bij Van Dijk!!
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Martin op gitaar en banjo.
De stijl van deze 7-mans formatie is het
best te omschrijven als New Orleans jazz
en Mainstream met als motto “the swing
is everything”. Hoogtepunt in het bestaan
van de Dixie Swing & Jazzband was een
tournee naar de bakermat van de jazz
New Orleans, waar o.a. werd opgetreden
in de beroemde Bourbon Street.
Wim Beeren Jazz Society en John en
Yolanda zullen er alles aan doen om een
sfeer te creëren die recht doet aan onze
gezellige jazz avonden.
Alleen voor deze avond geldt een gereduceerde entreeprijs van € 5,- inclusief 1
consumptie! Aanvang 20.30 uur.
Noteert u ook alvast woensdag 25 mei
in uw agenda? Dan vindt het laatste concert van het seizoen plaats met niemand
minder dan Nederlands bekendste pianist
Cor Bakker en zijn trio!

Eerder dan verwacht sluit Thieu van
Bracht de deuren van zijn café-zaal aan
de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Sinds 2009 was Wim Beeren Jazz Society er te gast, en heeft daar meer dan
100 succesvolle jazz avonden mogen organiseren.
Gelukkig kunnen wij de resterende 2 concerten van het lopende seizoen toch door
laten gaan, omdat wij de nieuwe eigenaren van Bij Van Dijk, John en Yolanda,
bereid hebben gevonden hun zaal ter beschikking te stellen.
Aanstaande woensdag 4 mei, daags Graag tot ziens Bij Van Dijk, Dorpsstraat
voor Hemelvaart, vindt daar een optreden 18, Aarle-Rixtel, recht tegenover de kerk!
plaats van de Dixie Swing & Jazzband, www.wimbeerenjazzsociety.nl
met in de gelederen onze eigen Carel
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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Nieuw cafe. deze ervaring. We zijn allebei nieuw in de
Even dreigde een karakteristieke herberg
in het centrum van Aarle-Rixtel zijn deuren
te moeten sluiten omdat er geen uitbater
meer voorhanden was. En nog het wel het
belangrijkste café van het dorp, recht tegenover de kerk. Een dorp zonder kerk en
kroeg is geen dorp. Sinds 1 maart van dit
jaar is de naam van café de Vrienden aan
de Dorpsstraat veranderd in café Bij van
Dijk. Hoogtijd om kennis te gaan maken
met het nieuwe kasteleinsechtpaar. Als
ik daags na Koningsdag, nog wat vroeg
in de middag, binnenstap zijn de nieuwe
uitbaters nog volop bezig met de sporen
van Koningsdag of -nacht, zoals U wilt,
op te ruimen. Het moet er weer fris uitzien als we straks weer opengaan. Ze
hebben er beiden van genoten gisteren,
John en Jolanda van de Leest-van Dijk.
Het was wel een lange dag vanaf ’s-morgens 08.00 uur toen het oranje-comité
al aan de deur stond, maar het was heel
gezellig en vooral later op de avond was
er de echte koningsdagsfeer. John en
Jolanda blijken dik tevreden te zijn over

horeca, dat wil zeggen aan deze kant van
de tap, lacht John. Onze droom is in vervulling gegaan, we waren al lang op zoek
naar een echt dorpscafé. Ik denk dat we
hier onze draai wel kunnen vinden. We
hebben ons huis in Mierlo-Hout te koop
staan en willen zo snel mogelijk naar Aarle-Rixtel verhuizen. We beginnen hier gewoon met een nieuw leven. Ik heb altijd
in de bouw gewerkt, zegt John, voornamelijk montagewerk. Dus dit is wel even
wat anders. Ik ben nu 51 en Jolanda 49.
Een mooie leeftijd om iets anders te gaan
doen. We hebben samen drie kinderen,
twee dochters van 21 en 15 en een zoon
van 17 jaar. Die worden al redelijk zelfstandig, dus onze nieuwe avontuur moet
lukken. We waren bewust op zoek naar
een echt dorpscafé , want anders hadden
we al lang aan de slag kunnen zijn in de
stad. Er staat genoeg leeg in de horeca.
We zijn heel blij dat we dit café gevonden
hebben. Iedereen is hier welkom, we
willen een mooie klantenkring opbouwen.
We hebben momenteel al diverse verenigingen, zoals de harmonie, de schaak31
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club, De Oude Hap en het zangkoor. Ik
zou er nog wel graag een biljartvereniging bij willen hebben, we zien wel wat
er op ons pad komt. We hebben het interieur grondig gerenoveerd zegt John
desgevraagd, zowel van het café als de
zaal erachter. We willen nog wel de grote
tuin met het terras, aan de achterkant
onder handen nemen. Ik heb daar wel
plannen voor maar ik moet het nog een
beetje uitwerken. In het magazijn vond
ik trouwens een hele collectie oude foto’s
die hier vroeger in het café aan de muur
hing. Die heb ik allemaal weer een plekje
gegeven want op de foto’s staan allemaal
bekende figuren en situaties van voeger
in Aarle-Rixtel. Ik vond dat weer prima bij
de sfeer van het café passen. En de naam
Bij van Dijk, is mijn slotvraag. Die is van
ons Jolanda, zegt John meteen. Bij van
Dijk klinkt beter als Bij van de Leest, daar
waren we het snel over eens. Namens de
redactie van het gemeenschapsblad heb
ik ze het allerbeste voor de toekomst en
vooral een dorstige zomer toegewenst.
Trouwens, de koffie was heerlijk, die kan
ik gerust aanbevelen.
JWP.
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Bij een medaille uitreiking was ik bij,
de andere Koninklijke onderscheidingen,
kwamen via Kontakt –TV tot mij.
De complimenten aan de ontvangers,
maar zeker ook aan de waarnemend
burgervader,
die het humorvol en heel kundig deed,
zo kort pas aan een tijdelijk bewind
en dan de presentaties vloeiend en gezwind!
De organisatoren van Koningsdag,
in ons dorp verdienen ook een compliment,
want tussen de buien door,
toverden toch een mooi programma voor
en al was het soms bitter koud,
knap dat je dan de kinderen bezig houdt!
RD
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De Meikever
Ik ontdek dat mijn nek steeds langer
wordt door het reikhalzend uitkijken naar
de lente. Alles wijst erop dat de kalender
gelijk heeft wat het jaargetijde betreft,
maar het warme gevoel ontbreekt. Een
paar dagen voor Koningsdag spotte ik bij
mij in de tuin een van de voorjaarsvlinders, het oranjetipje. Een symbolisch eerbetoon aan het Koningshuis van Oranje
als U wilt, eerder had het een voorbode
van de lente moeten zijn. Ik denk dat
hij inmiddels is gevlucht naar warmere
oorden. Ze moeten vliegen want hun tijd
is zeer beperkt en ze moeten het niet
hebben van hagel, natte sneeuw en nog
meer natte regen. Daar moet je niet te
veel bij stilstaan want dan is de natuur
keihard voor vroege vogeltjes en vlindertjes en nog een paar andere diersoorten.
Zoals bijvoorbeeld de bij. Er zijn al volop
bloeiende bloemen maar onder de 10
graden is de bij ten dode opgreschreven,
heb ik mij ooit laten vertellen. Volgens
de laatste berichten is de wintersterfte
meegevallen maar loopt het aantal bijenvolken langzaam maar zeker terug. Ik
hoef U hopelijk niet meer uit te leggen
want dat betekent voor de ecosystemen
op de wereld. Anders ga maar eens te
rade bij de deskundigen. Langzaam maar
zeker komen we tot de ontdekking dat
er zaken radicaal verkeerd lopen in de
natuur. De oorzaken zijn niet altijd bekend omdat er soms jarenlang onderzoek
voor nodig is, maar een aantal dingen is
klinkklaar. De mens heeft in het verleden
methodes ontwikkelt die zeer nadelig zijn
gebleken voor het milieu en de dieren die
daarin leven en soms ook voor zichzelf.
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Soms zelfs regelrecht rampzalig. Overheden hebben ingegrepen, middelen
werden verboden, zaken werden teruggedraaid. Maar vervuilingen gedurende
decennia lang, los je niet zomaar even
op. De Nederlandse bodem is op legio
plaatsen nog ernstig vervuild door al of
niet illegale dumpingen uit het verleden.
Ook Aarle-Rixtel staat nog op de kaart, de
oude stortplaatsen zijn bekend en geinventariseerd. De erfenis uit het verleden
zal ons nog lang achtervolgen en het
opruimen zal nog heel veel geld kosten.
De daders liggen, zoals het spreekwoord
treffend zegt, al lang op het kerkhof. De
verantwoordelijkheid is daarmede doorgegeven aan de volgende generaties.
Endaar zit nou net de clou. Deze mentaliteit. Ik ben er straks niet meer, wat maakt
het mij uit. Dat moeten ze straks zelf maar
regelen. Het is een menselijk trekje, heel
begrijpelijk als voor je zelf het einde der
tijden nadert, verlies je de interesse in de
toekomst, omdat je daar geen deel meer
van uit zult maken. Veel mensen voelen
gelukkig de verantwoordelijkheid voor de
volgende generaties wel, maar wereldwijd is de balans er voor mijn gevoel niet.
Zolang hele volksstammen in bittere armoede leven en gebukt gaan onder het
juk van dictators en despoten, zal daar de
zorg voor een veilig milieu op het tweede
plan staan. De wereld lijkt steeds verder
te verharden. Ik schrik van uitspraken van
mogelijk toekomstige leiders, waar moet
dat naartoe. Ik schrik van het handelen
van huidige leiders, komt het nog ooit
goed in die landen. Alles lijkt gericht op
macht en geloofsovertuiging. Er is geen
ruimte voor dialoog, alleen voor bommen
en granaten. Veel mensen keren zich af
van dit geweld, hebben we echt geen
mogelijkheden om deze problemen op
33
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te lossen. Zijn er dan geen vrolijke zaken
te melden. O, ja zeker. Op Strijp krioelt
het van de putters. Die hebben daar goed
d’n aard. Een magnifiek eco-systeem
met voldoende water en ruim voldoende
wilde bloemen en zaden. En dan gedijen
flora en fauna wel. Het is niet zo moeilijk, alleen even met gezond verstand nadenken wat je doet.
De meikever.

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:
- donderdag 5 mei
(Bevrijdingsdag / Hemelvaart)
- vrijdag 6 mei
- maandag 16 mei (Pinksteren)
De milieustraat is gesloten op:
- donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag / Hemelvaart)
De andere dagen is de milieustraat regulier geopend.

4 mei Dodenherdenking
Woensdag 4 mei is er een Dodenherdenking in de Michaelkerk in Beek en Donk.
Deze herdenking is voor iedereen toegankelijk en het gemeentebestuur nodigt
iedereen dan ook uit om hierbij aanwezig
te zijn.
Het programma bestaat uit twee delen.
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Om 18.30 uur start er een bijeenkomst
in de Michaelkerk in Beek en Donk. Daar
zorgen het jeugdorkest van harmonie
O&U uit Beek en Donk en het koor Euphonia uit Aarle-Rixtel voor stemmige
muzikale ondersteuning. Onder andere
de Laarbeekse Veteranenvereniging en
Amnesty International dragen op hun
eigen wijze bij aan de bijeenkomst.
Na afloop is er een stille tocht van de
Michaelkerk naar het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis. Deze tocht
is onder begeleiding van de gildes Sint
Leonardus en Sint Antonius en harmonie
O&U.
Vanaf 19.45 uur is er de herdenking bij
het monument naast het gemeentehuis. Onder andere waarnemend burgemeester Willems houdt een toespraak. Er
worden kransen gelegd namens het gemeentebestuur en de Laarbeekse veteranen. Amnesty legt bloemen en ook het
publiek is in de gelegenheid om bloemen
te leggen.
U bent van harte welkom

Dauwtrappen met Dikkemik
Op Hemelvaartsdag 5 mei vindt in Aarle-Rixtel weer het traditionele dauwtrappen van folkloregroep Dikkemik
plaats in het kader van de Torendag. De
route volgt voor een belangrijk deel oude
kerkpaden en wegen. De start is om 7.00
uur ‘s morgens vanaf de Kouwenberg.
De tocht eindigt op het gildeterrein van
het Onze Lieve Vrouwegilde aan de Hagelkruisweg, vlakbij het eeuwenoude
hagelkruis en de locatie van de voormalige Aarlese parochiekerk. Aldaar wordt u
ontvangen met een kopje koffie of thee.
Deelname is gratis..
35
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Lezing Oorlogsarcheologie in
de praktijk
Op dinsdag 10 mei zal Jos van der
Weerden, archeoloog- bij de Couwenbergh vanaf 20.00 uur een lezing geven
met als thema “Oorlogsarcheologie in
de praktijk”. Deze lezing wordt georganiseerd door de Aarlese heemkundekring
De archeologie van de Tweede Wereldoorlog, of breder, conflictarcheologie,
staat de laatste jaren steeds meer in de
belangstelling. Werden de sporen uit deze
periode voorheen veelal als verstoring
aangemerkt, tegenwoordig is er volop belangstelling voor het Nederlandse krijgs-
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verleden. Dit hangt mogelijk samen met
het langzaam wegvallen van de generatie
die de oorlog als (jong)volwassene heeft
meegemaakt. Hierdoor verdwijnen de
scherpe kantjes van de oorlog, maar ook
de ooggetuigenverhalen en een grote
hoeveelheid informatie. De ervaring leert
ons dat deze informatie lang niet altijd in
boeken en op het internet is opgeslagen.
Wel worden de gegevens steeds makkelijker te raadplegen, vooral dankzij het
voorgenoemde internet. Zo zijn bijvoorbeeld gevechtsrapporten, dagboeken en
kranten uit de oorlog vaak online te raadplegen.
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit Veldhoven, Asten, Oosterbeek en Venlo wordt een beeld geschetst
van de evolutie van het archeologisch onderzoek naar de periode van de Tweede

Bericht van:
Wereldoorlog. Tevens wordt hierbij duidelijk gemaakt wat de meerwaarde van
dit onderzoek is. In sommige gevallen
zal het slechts een aanvulling zijn op
de al bestaande bronnen, maar diverse
malen komen er ook nieuwe en verrassende feiten naar voren, die vooral voor
de lokale geschiedschrijving van belang
kunnen zijn. Het verhaal van het Venlose
Kazernekwartier laat duidelijk zien wat er
met een multidisciplinaire aanpak en een
goede samenwerking voor resultaten te
bereiken zijn.
De lezing is voor iedereen toegankelijk,
niet-leden betalen een kleine bijdrage van
2,50 euro
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op het eerder vermelde terrein tussen
de Boerenbond en Stout aan de Dorpsstraat, op het verharde stukje tussen de
platglasbak en de beukenhaag.
Het oud ijzer kan elke derde zaterdag
van de maand worden ingeleverd. De volgende keer is dit mogelijk op zaterdag 18
juni.

Klokjes
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.

Te Koop: Damesgolftasje
Van particulier (Aarle-Rixtel) damesgolftasje kleur grijs met enkele clubs.
Inhoud: nr.1-3-7-8 (Dunlop) ijzers, nr. 5
Harmonie De Goede Hoop hybride (Wilson), putter (Dunlop),
pitching + houten 7 (Big Bertha). Nieuw
houdt oudijzeractie wit handschoentje gratis (maat 38).
Prijs €145,- . Mijn telefoonnummer 0492Op zaterdag 21 mei is het mogelijk oude
538796
metalen in te leveren ten behoeve van harmonie De Goede Hoop. Tussen 09.00 en
Gezocht hulp
11.00 uur kunt u daarvoor terecht op het
Aarle- Rixtel, gezocht hulp voor in huis
terrein tussen de Boerenbond en grand3-4 uur per week; tel. 06 13 83 80 12
café Stout aan de Dorpsstraat. Leden van
de harmonie zijn daar dan aanwezig om
de materialen in ontvangst te nemen. Alle Kosten advertenties
oude soorten oude metalen zijn welkom. Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Daarnaast ook: elektrakabels, witgoed en Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Advertenties :
oude computers.
Exclusief BTW 21 %
Indien uw spullen te zwaar of te omvang- 1/1 pagina: € 50,=
rijk zijn om ze te brengen, dan komen we 1/2 pagina: € 26,50
ze op die dag na 11.00 uur ook graag 1/3 pagina:€ 19,=
ophalen. Bel daartoe Willem Verhoeven Inlichtingen:
06-38900299. Grotere partijen komen we Maria Hegelaar van Griensven
ook graag tussentijds wel ophalen. Als u Het klavier 4
aan het opruimen bent en u wilt direct van Tel 0492 -383293
uw spullen af, dan kunt u die deponeren
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50 jaar geleden

2 mei ASV ’33 miste vele kansen
Een veel sterker ASV ’33 heeft gistermiddag in Heeze de winst voor het grijpen
gehad, maar door het missen van zelfs de
eenvoudigste scoringskansen, moesten
de Aarlesen met een 2-2 gelijkspel genoegen nemen. Al spoedig bleek dat de
bezoekers de onlangs behaalde zege nog
eens een keer wilden herhalen, maar de
Heezer defensie kon de zaak voorlopig
klaren. Na ongeveer twintig minuten werd
de uitstekende Heezer doelman Bakermans kansloos geklopt. Midvoor Keizer
speelde op tijd af naar van Rosmalen, die
hard inschoot: 0-1. Heeze kwam in de vijfendertigste minuut naast ASV door haar
rechtsbuiten: 1-1. Met deze stand brak
ook de rust aan. Nadat ASV in de tweede
helft al heel wat kansen had gemist, nam
Heeze, tegen de verhouding in, de leiding
met een doelpunt, waaraan een buitenspel luchtje zat. De bezoekers moesten
tot tien minuten voor het einde wachten
op de gelijkmaker. Linksbinnen Driessen,
zwaar op de huid gezeten, schoot vanuit
een moeilijke hoek onhoudbaar in: 2-2.
2 mei “De Eendracht”
De handboogschutters van de Aarle-Rixtelse handboog schutterij “De Eendracht”
waren zondag reeds om 11 uur hun sport
aan het beoefenen. Het betrof hier de
verplichte verschieting van de 50 pijlen
onder het wakend oog van een neutrale
buitendorpse jury. De uitslag, welke bepalend is voor de zitting voor de bond van
Nederlandse Handboogschutterijen, was
als volgt: 1. Dr. P. Wijnker, 414 p.; 2. H.
Vogels, 409 p.; 3. F. Vogels, 403 p.; 4. F.
Verhoeven, 386 p.; 5. P. Vogels, 345 p.;
6. Chr. Strik, 343 p.; 7. Th. De Jong, 332
p.; 8. K. v.d. Greef, 332 p.; 9. F. v. Beek,
328 p.; 10. A. v.d. Ven, 280 p.; 11. P. de
Jong, 253 p.;12. F. v.d. Meijden, 235 p.;
13. A. Vossenberg, 185 p. De heer P. de
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Jong stelde een prijs beschikbaar voor
de hoogste schutter na 10 pijlen extra.
Winnaar van deze prijs werd de heer H.
Vogels.
2 mei Koninginnedag
In Aarle-Rixtel had men bij de viering van
Koninginnedag kennelijk met kwaad weer
gerekend. Er trad namelijk een goochelaar op voor de schooljeugd in het patronaat. Een optocht was er niet bij, zomin
als jeugdspelen in de buitenlucht. Voor de
oudere jeugd was er wel een oriëntatierit,
die veel jongens en meisjes op de fiets
brachten. Uiterlijkheden van de Koninginnedag vormden wel een feestelijke stoet
van verenigingen, die ’s morgens door de
straten trok. Een zevental verenigingen
liepen mee. In deze tocht was ook een
aubade opgenomen voor het woonhuis
van de burgemeester. Behalve de verenigingen was er hierbij praktisch geen
publiek aanwezig. ’s Middags werd er
nog een vriendschappelijke voetbalwedstrijd gespeeld tussen de Snaters en de
Nardjes, die door de laatste met 7-2 werd
verloren.
9 mei Oefening
Dinsdag zal er Aarle-Rixtel een grootscheepse oefening worden gehouden
door de Aarle-Rixtelse en Erpse BB en
EHBO afdelingen, in samenwerking met
de Aarle-Rixtelse vrijwillige brandweer.
Algehele leiding heeft de BB uit Aarle-Rixtel, terwijl het toezicht op het brandweerwerk berust bij de heer F. Swinkels,
commandant van de vrijwillige brandweer
Aarle-Rixtel. Het terrein is gelegen bij de
klokkengieterij “Petit en Fritsen” en bij nv
graanhandel van Hoek. Men zal de oorlogstijd verbeelden, waarbij de rampterreinen zwaar zijn gebombardeerd en er
veel gewonden zijn. De gewonden zullen
naar de achterzaal van café van den
Elzen worden gebracht. Het centrale punt
van de oefening is in het Gemeentehuis.
HELMONDS DAGBLAD mei 1966

39

Bericht van:

40

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

