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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER Tel. 1 1 2. Overige gevallen 382038. B.G.G. 040 - 2445445.
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)
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m vr van 8.30 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van 15:00 - 16:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Smalstr. 2,
Helmond tel. 0492 - 587878, toeleiding via het spreekuur van maatschappelijk werk.
VERLOSKUNDIGEN Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysiotherapie en Training Th Kemps,R. Rijf,C. Rijf,H. Pluym, M. v Veggel).
Molenstr. 9a tel.382120
ERGOTHERAPIE Van der Muuren-Paramedisch Centrum Laarbeek-Molenstr 9B Aarle-RixtelTel:06-19718264
CESAR-THERAPEUTE Mw. B.M. Verwijmeren, Klokstraat 16, tel. 383081
LOGOPEDIE BTC vd Heijden Paramedisch Centrum Laarbeek Molenstraat 9b Tel381524
DE ZORGBOOG KRUISWERK: Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.
Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782 ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur. Secretariaat 0499-421733.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
CENTRAAL INFORMATIEPUNT: Bosschew. 20, tel.383959. ma en wo t/m vr: 09.30-11.00u
COÖRDINATIEPUNT VRIJWILLIGE THUISZORG REGIO HELMOND: Stationplein 15-21
Helmond. tel 554586. ma t/m do 9:00-17:00u. www.vrijwilligethuiszorghelmond.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :
Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350
THUISZORG: SAVANT, ORGANISATIE VOOR ZORG, Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 040-2459999
GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en
14.00-17.00 u, di en za 9.00-12.30u.
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 467467. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.
Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763
Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
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Parochie O
O...L. Vrouw Presentatie
Week van zaterdag 8 maart t/m vrijdag 14 maart
Zaterdag 8 maart
14.00 uur Kerk – Korte Plechtigheid in de Kerk voor de in gebruik name
van het nieuwe columbarium.
De bestaande urnen zullen hierna plechtig overgezet worden
van het oude naar het nieuwe columbarium.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Viering met de vormelingen
Noud en Mio Raaymakers
Tiny en Tiny Oosthoek – van der Vrande
(j.get. moeder)
Overleden ouders Vlamings – Martens
Jan Verhoeven
(par.)
Toon de Keijne
(j. get.)
Wim en Corrie v. d. Boogaard – v. d. Elsen
Jan en Miet Roijackers
Zondag 9 maart –5e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Jan en Anna van der Velden – van den Berg
Overleden ouders van Vijfeijken – Egelmeers (par.)
Overleden ouders Verbakel – v. d. Nieuwenhof (j. get.)
Dilia Timmers – Bunthof
(verj.)
Piet van de Pas
(verj.)
Betsie Biemans – v. d. Heijden
(verj.)
Joseph van Ommeren
(fund.)
Frans Bekx
(fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers
(fund.)
Theodora van Roij – van Wetten
(verj.)
Frida van Gennip – Verbakel
Overleden familie van Doren – v. d. Broek
Nellie Nissen – Kweens
(ADW)
Tot welzijn van de parochie
13.00-17.00 Kerk- Concert Euphonia
Maandag 10 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 11 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 12 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 13 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 14 maart
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
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Week van zaterdag 15 maart t/m vrijdag 21 maart
Zaterdag 15 maart - H. JOZEF, bruidegom van de H. Maagd, Patroon van de
Kerk.
18.30uur Kerk – Eucharistieviering - samenzang
Gezinsviering met de eerste communicanten en alle andere kinderen
Gezinsviering met Palmwijding.
De kinderen komen met hun Palmpasenstokken naar de kerk.
Overleden ouders Rovers – van de Broek
Overleden ouders van Geel – Dingen
(j.get.ouders/par.)
Driek Swinkels
(O.L.V. Gilde)
Karel Wich
(voorheen Broekelingstr.) (1e j.get.)
Ben Loomans
Overleden ouders v. d. Heuvel – Jansen
Piet en Riek van de Ven – Hoeks
(verj. vader)
Huub Verbakel
(j. get.)
Jeanne van de Ven – Vermeulen
(verj.)
Jan Otten
(verj.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 16 maart – GOEDE WEEK – PALMZONDAG.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Nellie van Kuijen – van den Heuvel
Jan van den Heuvel
Karel van Hoof
Tiny Strijbosch
(par.)
Bernard van den Elsen
Theodora van Roij – van Wetten
(j. get.)
Overleden ouders van de Ven – v. d. Sanden
Nelly Sterken – van Ravensteijn
José van de Graef – Verberne
Nellie Nissen – Kweens
(buurt)
Bijzondere intentie
Maandag 17 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Woord- en Communiedienst
Dinsdag 18 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharisteviering
19.00 uur Kapel
BOETEVIERING - Dameskoor
Woensdag 19 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 20 maart - WITTE DONDERDAG
19.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Vrijdag 21 maart – GOEDE VRIJDAG
15.00 uur Kerk – Kruisweg
Plechtige Kruisweg m.m.v. het Dameskoor
19.30 uur Kerk - Kruisverering
Plechtige viering van het lijden en sterven van
Onze Heer Jezus Christus m.m.v. Dames- en Herenkoor
7
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OVERLEDEN
Nol Roijackers, Bosscheweg 20 Mariëngaarde, 83 jaar.
Riek Sneijers, Jan de Witkliniek in Bakel, 93 jaar.
Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten. Wilt u op Maandag alleen in
dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Pastor Deli kunt u persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van
10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de
pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen. Op dinsdag en vrijdag,
woensdag- of donderdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie. U kunt dan terecht met vragen over: dopen, huwelijken,
jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt u
de pastor bereiken op de pastorie tel.:381215.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 3 april
a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van 20 april a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.
PALMPASEN - GEZINSVIERING (ook met de eerste communicanten).
Ouders en kinderen, welkom!!
Zaterdagavond 15 maart Palmpasen!!
Zoals ieder jaar nodigen wij alle kinderen uit om samen Palmpasen te komen vieren.
We doen dat op zaterdagavond 15 maart om 18.30 uur in onze Kerk. Maak thuis
samen een palmboompje. Dat is een houten kruis(lijden van Jezus) versiert het met
palmtakjes(intocht in Jerusalem), uitgeblazen eitjes,bloemen en groene takjes(’t
nieuwe leven), paaseitjes, lintjes (feest van Pasen) enz. Wij zorgen voor het
broodhaantje(haan kraaide 3x) en vanaf 18.15 uur delen wij die op het kerkplein uit.
Zorg voor een spijker bovenop het kruis. Daarop bevestigen wij het haantje.
Pastor Deli hoopt dat er veel kinderen zullen komen!! Welkom!!
BOETEVIERING/BIECHTGESPREK
Op dinsdag 18 maart is er om 19.00 uur als voorbereiding op het feest van Pasen
een boeteviering m.m.v. het dameskoor in de Mariakapel aan de Bosscheweg.
Als u zich op een persoonlijke manier voor wilt bereiden op het feest van Pasen, kunt
u met de pastor een afspraak maken voor een biechtgesprek, om daarna het
sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Tel. 381215.
WITTE DONDERDAG
PAASGAVEN: Graag uw gaven voor de fruitmandjes naar de kerk brengen!!
Tussen 10.00 en 12.00 uur is er gelegenheid voor het brengen van fruit, blikjes, eieren
enz. naar de kerk. Van deze gaven worden zgn. fruitschalen gemaakt, bestemd voor
de zieke en eenzame parochianen. Om u daaraan te herinneren, zullen de klokken
op Witte Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur geluid worden.
9

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur
op het marktterrein.

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

www.dekaaskoning.nl
10

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799
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We waarderen het bijzonder wanneer u even de naam wilt doorgeven van iemand
waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking komt om een fruitmandje van de
medeparochianen te ontvangen. I.v.m. de wet op de privacy worden de namen
van mensen die in een verpleegtehuis zitten niet meer doorgegeven. Wij
vragen U nadrukkelijk of u die namen zelf door wil geven. Alleen de mensen
waarvan de namen doorgegeven zijn, ontvangen dan een paasgave van de parochie.
Tel. Pastorie: 381215 Tel. Wilma v. Brug: 382587.
PAASMANDJES In de namiddag van Witte Donderdag zullen de kinderen hun eigengemaakte paasmandjes gaan brengen naar hun medeparochianen die 74 jaar of
ouder zijn. Het is een goede zaak dat de jeugd weer eens denkt aan de oudere
mensen en voor deze 74 plussers is het fijn dat er aan hen gedacht wordt. We hopen
dan ook dat de kinderen vriendelijk ontvangen worden en dat men er even tijd voor
neemt!!
GOEDE WEEK VASTENZAKJES In de Goede Week (ma. 17 of di. 18 maart) worden
de Vastenzakjes bij u thuis opgehaald. U doet toch ook mee? De parochianen die de
zakjes bij u thuis komen ophalen, hebben een legitimatiebewijs en een zak van de
parochie bij zich. Bent u niet thuis, of bent u vergeten om het zakje te vullen en klaar
te leggen, geen nood! Op beide paasdagen staat de bus achterin de kerk voor na- en
laatkomers. U kunt uw zakje ook op de pastorie afgeven.
VIERINGEN met PASEN
Zaterdag 22 maart – PAASZATERDAG/ Stille Zaterdag
19.30 uur Kerk- Paaswake - Eucharistieviering met m.m.v. het Dames- en
Herenkoor
Zondag 23 maart – PASEN, Verrijzenis van de Heer.
09.00 uur Kerk – Gezinsviering
10.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor de Klokkengieters
Maandag 24 maart – Tweede Paasdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor

Opstap met de vormelingen
Op 20 januari gingen we op stap met de vormselgroep naar Den Bosch om de Sint
Jan te bezoeken. We moesten om 1 uur op het kerkplein zijn. Daarna gingen we met
de auto naar Den Bosch. Toen we daar aankwamen hebben we de auto’s geparkeerd.
Zijn we met zijn allen naar de Sint Jan gelopen. Toen zijn we in groepen verdeeld, en
door de kerk rondgeleid en dat was heel interessant. We hebben de doopvont gezien
waar de kinderen in gedoopt worden. We hebben het altaar gezien en het grote orgel
en nog vele andere dingen. Daarna zijn we naar het opleidingscentrum gelopen waar
Pastor M. Deli zijn opleiding heeft gevolgd. We kregen eerst drinken en een koekje en
de papa’s en mama’s koffie. Toen we dat op hadden, .heeft Pastor M. Deli ons
rondgeleid door het opleidingscentrum, en hij heeft verteld hoe hij zijn opleiding daar
heeft gehaald. We zijn ook in het kapelletje en de bibliotheek geweest. Daar stonden
heel veel dikke boeken. Toen we dat allemaal gezien hadden, . zijn we weer
teruggereden naar Aarle-Rixtel. Het was een hele interessante en gezellige middag.
De vormselgroep
11
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Vanuit de Pastorie
gesmuld!! Komt het water nog niet in
uwe mond? Daarna kwam het nagerecht,
diverse soorten desserts, met een grote
pot slagroom versierd met chocolade. In
ieder geval die patoorkes zullen AarleRixtel niet gauw vergeten.
Bedankt Martien, Henk Tiny, Anny, Henk,
Anja, Ingrid, Tonnie en Frits voor de
geweldige hulp!
Riny van den Bogaard even bij ons.
Wat missen toch vele mensen Riny van
den Boogaard! Ook al kunnen we hem
wel een beetje nabij zij via zijne website:
(www.rinyinsoedan.waarbenjij.nu)
Toch zullen we blij zij als hij voorgoed
terug in Aarle-Rixtel is; bij zijne MarieLouise en bij ons in onze parochie. Riny
is op dit ogenblik eventjes op verlof in
Aarle-Rixtel, maar hij moet ‘helaas’ op 8
maart terug naar Soedan vertrekken.
Riny, we blijven allemaal aan u denken
en in de kerk voor u en uw behouden
thuiskomst bidden. Denk ook aan ons
daar in het verre Soedan!
Afscheid van Riek Sneijers
Afgelopen zaterdag 23 februari namen
we in de kerk afscheid van Riek Sneijers
(beter gekend als: “Riekske van de
Pastoor”). Liefst 40 jaar lang was zij de
trouwe huishoudster en de engelbewaarder van de toenmalige Pastoor
van den Berk en ook van de kapelaans.
En ze is haar pastoor nabijgebleven tot in
zijn laatste dagen. Bovendien was Riek,
bijna een halve eeuw, lid van het koor van
onze parochie. Ze heeft veel betekent
voor velen, maar zéker en vast ook voor
haar familie, haar neven en nichten van
wie ze heel veel hield. Die zijn haar dan
ook trouw blijven opzoeken tot op de
laatste avond van haar leven. Riek, blijf
ons van uit de hemel, samen met
Pastoor van den Berk, goed in de gaten
houden.
Met kosters-équipe en acolieten naar
“Tante Pollewop”
We konden het niet laten. In Aarle-Rixtel

Kort woordje van Pastor M. Deli
Vlaamse Pastoorkesdag
in Aarle-Rixtel
Enkele keren per jaar komen ze samen
de Vlaamse pastoors die hier in ons
bisdom werken. En op 19 februrari j.l.
was het mijn beurt om gastheer te zijn. In
de vroege namiddag kwamen ze één voor
één binnengereden. Na een half uurke
stond de koer vóór de pastorie bomvol.
Het was gelijk een automobiel-tentoonstelling in diverse kleuren en formaten. Bij
gebrek aan ‘n Vlaamse leeuw, wapperde
in de mast toch de Belgische driekleur.
Met de hulp van één van onze charmante
pastorie-hostessen, kreeg iedereen op
tijd zijn taske koffie met een spieke koele
fruitvlaai van de warme bakker.
Daarna begon het culturele gedeelte van
de dag. Niemand minder dan dhr. Martien
Verberne gaf op een boeiende wijze uitleg
over de kerk en de interessante historie
van onze Mariakapel. De 13 Belgen
werden er zo stil van dat ge een muiske
kon horen lopen. Natuurlijk brachten we
ook een bezoek aan de Heemkamer
waar we ontvangen werden door Tiny van
Roij en Henk Beniers, die ons heel wat
over de geschiedenis van Aarle-Rixtel
wisten te vertellen. De namiddag was zo
voorbij. Na het bidden van de vespers
kregen we dan het culinaire gedeelte van
de dag. Gelukkig heb ik niet zelf in grote
potten en ketels moeten roeren. Want
om half zes kwam Frits aan met een
flinke ‘Kanne’, gevuld met vlaamse
groentensoep, die de eet ‘lust’ van de
pastoorkes deed stijgen. Daarna werd
een goed gevuld en smakelijk buffet
gebracht ‘Hollandse stoverij’ en ook een
schotel stukjes botermalse haas van het
varkentje, met paddestoelen verdronken
in een sauske van room. Er was een
keuze van de allerbeste patatten; gekookt of gebakken. En vers gedraaide
salades.
Hewel, ze hebben allemaal lekker
13
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is er een nieuwe tante komen wonen.
Namelijk: “Tante Pollewop”. Zij, samen
met “Nonkel Pollewop” (in de keuken)
zijn de buren van Toon, één van onze
trouwe acolieten. En Toon heeft hard
gestoeft met de kookkunst van het duo
“Pollewop”. Daarom zijn we daar met z’n
allen eens gaan proeven. En ja zenne!
De frittekes waren daar bijna zo lekker
als in België! Kookt maar lekker verder
lieve tante. Want ’t is de moeite waard!
Even vooruit kijken!
Samen met de werkgroep van de Eerste
Heilige Communie hebben we met de
kinderen, op dinsdag 4 maart, in de voormiddag een speurtocht in de kerk. Op
deze manier leren de kinderen de ‘Kerk’
verkennen, evenals het kerkgebouw, waar
we elke zondag samenkomen om de
‘werkelijke aanwezigheid van Jezus’
in ons midden te vieren. De dag daarna,
op 5 maart, om 20.00 u krijgen ook hun
ouders een rondleiding. Dit kan een
bevestiging en/of een geheugensteuntje
zijn voor het gene ze reeds lang wisten.
Nieuwe Columbarium
Er is heel hard aan gewerkt met de beste
zorgen. En op zaterdag 8 maart om
14.00 u Zullen de urnen, met de as van
onze geliefde overleden mensen, overgebracht worden naar hun nieuwe en
définitieve laatste rustplaats.
Na een korte samenkomst in de kerk,
waar we samen zullen bidden, gaan we in
processie naar het kerkhof. Daar zal het
nieuwe columbarium worden gezegend
en daarna worden de urnen overgeplaatst.
Oproep om een klein handje toe te
steken!
Lieve vrienden, we hebben een schoon
kerkhof. Iedereen kan zien dat er hier en
daar rode of witte bougiekes branden op
de graven. Vele mensen gaan er regelmatig troost zoeken. Ook ik zelf loop er
wel eens rond. En bij het graf van
mensen die ik persoonlijk heb gekend
blijf ik even stilstaan. En van uit mijn huis
voel ik me met al die mensen innig

verbonden. Zijn er onder u nog enkele
mensen die onze Wim Scheepers een
handje kunnen komen helpen (met
harkelen (rijven) of schoeffelen) ? Dan
graag even een seintje aan Wim of één
van onze medewerksters van de pastorie.
Alvast bedankt!!!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Vastenactie
2008
Zoals in het vorige gemeenschapsblad
reeds vermeld proberen we dit jaar met
behulp van de vastenactie met alle
Laarbeekse kernen een industriële
wasmachine, droger en strijkmachine,
alsmede een overdekte kookplaats te
realiseren voor het St. John Hospital in
Ghana. Op maandag 17 maart of dinsdag
18 maart zullen de vrijwilligers weer bij u
aan de deur komen om de vastenactie
envelop op te halen. Met een totaalbedrag van • 30.000,00 kunnen we al
deze artikelen in Ghana aanschaffen,
zodat ook de economie daar gestimuleerd wordt. We hopen dat u allen meedoet onder het motto: “Koken, Wassen,
Drogen en Strijken, Laarbeek gaat dit
voor Ghana bereiken”
De gezamenlijke MOV-groepen van de
parochies in Laarbeek
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Dovens Meubelen Milheeze:
Zo langzamerhand een begrip voor
iedereen. Voor fabrieksmeubelen en
meubelen en slaapkamers op maat uit
eigen fabriek in Milheeze. Voor jong en
oud. 0492 341553. Inruil mogelijk.
Kerkeind 38. www.dovens.nl
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en beeld hopen de deelnemers enkele
momenten in de Goede Week te creëren
die de aanwezigen laten genieten van de
muziek zoals die is bedoeld: een
inspiratie vanuit Christus’ lijden naar onze
persoonlijke beleving in het hier en nu.
Dit Passie-drieluik zal plaatsvinden in de
kapel van Zorgboogcentrum Mariëngaarde,
Bosscheweg 20 te Aarle-Rixtel.
* Witte Donderdag 20 maart
om 20.30 uur
* Goede Vrijdag 21 maart om 20.30 uur
* Paaszaterdag 22 maart om 20.30 uur

PASSIE-DRIELUIK
DOOR HET
HELMONDS KAMERKOOR
Evenals vorig jaar wil Het Helmonds
Kamerkoor o.l.v. Kees Doevendans
prachtige passiemuziek uit de 16e eeuw
onder uw aandacht brengen.
Om deze a cappella koorwerken in hun
juiste tijd, omgeving en sfeer te plaatsen,
is gekozen voor drie meditatieve momenten in de Goede Week: op Witte Donderdag , Goede Vrijdag en Paaszaterdag.
Er zal muziek van Palestrina, Lassus,
Morales, Da Vittoria en tijdgenoten
worden gezongen, omlijst met enkele
teksten die verzorgd zullen worden door
theoloog en journalist Franck Ploum uit
Dordrecht. De teksten zullen worden
ondersteund door lichtbeelden van
kunstwerken.
Door het samengaan van muziek, tekst

In de opzet van dit drieluik is gestreefd
naar een samenhang tussen de drie
dagen, die in het lijdensverhaal
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Uiteraard is het bezoeken van één of
twee momenten afzonderlijk ook
mogelijk. Toegang is gratis; een vrije gave
is echter welkom.
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Dovens Meubelmeubelmakerij
Milheeze: Voor betaalbare kwaliteitsmeubelen op maat en model gemaakt in
overleg met u. In diverse kleuren en
houtsoorten. Alle dagen open van 12.30
tot 13.30 uur pauze. Kerkeind 38. Tel:
0492 – 341553. Wij ruilen uw oude
meubelen in.

Dankwoord.
Langs deze weg willen wij, Annie van Gerwen & Franca Verhaeg de groep “Un
Bietje Brabants” bedanken, dat zij ook Henk & Cor betrokken hebben tijdens
die middag bij Van Bracht. We waren zeer vereerd dat ook wij als eerste de
nieuwe CD kregen uitgereikt. Ook bedankt voor de mooie tulpen. Het deed ons
heel goed en wij weten zeker dat ook Henk & Cor van boven genoten hebben!
Namens ons beiden, Annie & Franca, wensen wij de groep natuurlijk heel veel
succes!!
16
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Passie- en Lenteconcert
In de geschiedenis van de Westerse samenleving is de eeuwen door een relatie
gelegd tussen de passietijd en de lentetijd, een relatie tussen verliezen en overwinnen,
sterven en nieuw leven. Deze schijnbare tegenspraak heeft vele componisten aangezet
tot de grootse composities. Het is dan ook niet vreemd dat Gemengd Koor De Klokkengieters uit die muziek een keuze heeft gemaakt en daarmee een programma heeft
samengesteld dat het koor nu in een concert aanbiedt.
Het koor heeft het programma voor de eerste keer uitgevoerd op zondag 2 maart in de
kapel van Missieklooster Heilig Bloed (Kloosterdreef). Onder leiding van Rob
Rassaerts en de medewerking van sopraan Margot Pagels zal Gemengd Koor De
Klokkengieters op maandag 17 maart, om 19.30 uur, in de kapel van Huize
Mariëngaarde het programma voor de tweede keer presenteren.
Het programmaboekje dat u krijgt uitgereikt, bevat de originele en vertaalde teksten van
de verschillende werken, namelijk:
1. Psalm CXX
Otto Olsson (1879-1964)
2. Notre Père
Maurice Duruflé (1902-1986)
3. Ubi caritas et amor
Maurice Duruflé
4. De profundis
Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)
5. Ehre sei dir, Christe
Heinrich Schütz (1585-1672)
6. God so loved the world
John Stainer (1840-1901)
7. Ego sum Panis
Michael Haller (1840-1915)
8. God, mijn God
Bernard Huijbers (1922-2003)
9. Overweging
10. O Divine Redeemer
Charles Gounod (1818-1893) (sopraansolo)
11/12. Lam Gods, dat zo onschuldig
Johann Chr. H.Rinck (1770-1846)
orgelsolo koraalvariaties en samenzang
13. Izje
Dimitri Bortniansky (1751-1825)
14. As torrents in summer
Edward Elgar (1857-1934)
15. The long day closes
Arthur Sullivan (1842-1900)
16. So weich und warm
Peter Cornelius (1824-1874)
17. Tournent les jours
Etienne Daniël
18. Viele verachten die edele Musik
Gottfried Wolters (*1910)
Gemengd Koor De Klokkengieters heet u van harte welkom en wenst u bij voorbaat
een sfeervol concert toe.

Dankwoord.
Langs deze weg willen wij familie, buurt en kennissen hartelijk bedanken voor
de belangstelling bij ons 50 jarig huwelijk.
J. van Griensven-Hendriks
Wielewaal 11
Aarle-Rixtel
17

Praktijk voor reflexzone therapie, neuro-reflexologie en massage
therapie te Aarle-Rixtel
Er staan nu niet een maar twee therapeuten voor u klaar
nl. Mieke Gielkens & Petrie van Meerendonk
•
•
•
•
•
•

Geen wachttijden meer
Gedeeltelijk of gehele vergoeding ziekenfonds
Geen verwijskaart van huisarts nodig
Beide therapeuten zijn lid van de beroepsvereniging V.N.R.T.
Ook preventieve behandeling is mogelijk omdat voorkomen beter is dan
genezen, wie wil er in deze stressvolle tijd nu niet een uurtje voor zichzelf om te
onthaasten en te genieten!!
Reflexzone therapie ondersteunt en stimuleert uw zelfgenezend vermogen zodat
o.a de hierna beschreven klachten kunnen verminderen: spanningshoofdpijn,
clusterhoofdpijn, migraine, duizeligheid, ziekte van Menière, hooikoorts,
slaapproblemen, obstipatie, maagklachten, incontinentie, bekkenbodem
instabiliteit, nierstenen, allergie, slijmbeursontstekingen, oorontstekingen en
overige ontstekingen, eczeem, blaasontsteking, astma, RSI, gewrichtspijnen,
jicht, aambeien, zwangerschapsbegeleiding, zwangerschapsnazorg, en
rouwverwerking

Al de goede dingen in het leven moet je geprobeerd hebben,
daar is reflexone therapie er een van
Voor meer informatie kijk op: www.petrie-zorggoedvoorjezelf.nl of bel 0492 - 383213
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vertoon van de KBO-pas aan de kassa
van ’t Speelhuis. Men kan ook
telefonisch reserveren via 0492-587000;
vergeet dan niet te melden dat het KBO
kortingskaarten betreft !

Agenda voor de
maand maart 2008.
dinsdag 4 maart lezing brandbeveiliging in en om het huis
aanvang: 10.00 uur locatië : Conferentiecentrum De Couwenberg
woensdag 19 maart - Van Gogh
museum Amsterdam.
vertrek: 09.02 uur - station Helmond
donderdag 20 maart - wandeling: een
knapzakroute
aanvang: 11.00 uur
vertrek : met eigen vervoer
locatie: café-zaal ‘t Anker, De Mortel
dinsdag 25 maart - bridgen bij Grotel’s
Hof . aanvang: 09.30 uur

VAKANTIEREIS NAAR ZUID-LIMBURG
van 6 – 12 juni 2008.
Ook deze vakantie gaat zeker door; we
hebben voldoende aanmeldingen.
Degenen die zich hebben opgegeven
krijgen op korte termijn nog nader bericht
(of misschien heeft u dit inmiddels
ontvangen).

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Woensdag 5 maart Culturele avond
aanvang 20.00 uur in Het Dorpshuis te
Lieshout. Deze avond zal verzorgd
worden door toneelvereniging “De
Vriendenkring uit Lieshout. U heeft zich
hiervoor opgegeven. Vertrek vanaf zaal ’t
Heuveltje om 19.00 uur
Woensdag 12 maart en donderdag 13
maart Paas-stukjes maken
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Dinsdag 18 en 20 maart
Excursie koeienbedrijf
We worden in de gelegenheid gesteld om
kennis te maken met het bedrijf van
Johan en Vera Vermeltfoort-Verbakel.
We vertrekken om 13.30 uur per fiets
vanaf zaal ’t Heuveltje.
Woensdag 2 april
Laarbeeksevrouwendag aanvang 20.00
uur in Het Dorpshuis te Lieshout. Voor u
treden op smartlappenkoor “De
Sjanellekes”. Het repertoire bestaat uit
Nederlandstalige smartlappen.
U kunt zich opgeven en betaalt • 7,50
voor 15 maart bij Tiny van Zutphen.

Beste Dames

BEZOEK AAN DE KONINKLIJKE
SERRES VAN LAKEN IN BRUSSEL
Op DINSDAG 29 APRIL A.S. zullen wij,
hopelijk met vele leden, een bezoek
brengen aan de Koninklijke Serres van
Laken in Brussel.
Noteer deze datum alvast. In de
Seniorenwijzer van eind maart komen de
verdere gegevens, zoals vertrektijd,
kosten en wanneer u zich hiervoor moet
aanmelden.
SHOW LICHTSTAD REVUETHEATER
“Let’s do it again”.
Lichtstad Revuetheater
heeft op
ZATERDAG 17 mei 2008 een uitvoering
van de show “Let’s do it again” , een
nieuwe musicalrevue, in het Speelhuis te
Helmond en wel om 20.15 uur.
De normale entreeprijs voor deze show
bedraagt • 19,-. K.B.O.leden komen in
aanmerking voor een korting van • 4,-.
per entreekaart.
K.B.O. leden krijgen deze korting op

Het bestuur
19
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Report Ad in gesprek met: A arle-R ixtel

Op bezoek bij Marthie van Alem.
Reportad is bij Marthie in verband met
het jubileum van drie heren die een
jubileum te vieren hebben. Allereerst
Marthie zelf en Henk Daniëls, die beiden
veertig jaar zich inzetten voor ASV en
Wim Aarts die nu vijfentwintig jaar zich
inzet voor ASV. Alle drie hebben al voorwerk gedaan. Ik kreeg van alle drie een
mooi curriculum vitae. Maar ik ben
benieuwd waarom ze het alle drie zo lang
hebben volgehouden. Alle drie geven ze
aan dat de sfeer onder elkaar prima is.
Niet dat er nooit iets is, maar de omgang
met elkaar bij ASV is prima. En wat erg
voornaam is, de inzet van iedereen is
enorm goed. Als iemand wat minder tijd
heeft door werkzaamheden, wordt dat
besproken met elkaar. Iets wat niet kan,
moet je niet proberen te forceren. Maar
daarnaast zijn er ook vele andere
factoren die een rol spelen. Je moet ook
gewoon van voetballen houden. Het
clubgevoel, je bent een ASV ‘er, alles over
hebben voor je club. Maar ook veel
plezier beleven met elkaar. Als ze met
elkaar aan het praten zijn, weten ze van
allerlei wetenswaardigheden te vertellen.

Wat hebben ze een lol gehad met elkaar.
Gewoon, allerlei voorvallen die ze hebben
meegemaakt.
Marthie is getrouwd met Lisette en
hebben samen twee dochters, Peggy en
Sabine. Wat Marthie allemaal gedaan
heeft voor ASV is teveel om dat hier
allemaal op te schrijven. Hij zit al veertig
jaar in het jeugdkader van ASV. Sinds
1983 zit hij in het bestuur van ASV,
tevens is hij sinds 1983 voorzitter van de
jeugdcommissie en 26 jaar leider van de
jeugdkampen. Verder organiseert hij al 15
jaar Koninginnedag op het ASV terrein.
Intussen uitgegroeid tot een van de
bekende activiteiten. En wat te denken
van “het manusje van alles”. Denk maar
aan de materiaalverzorging, postverwerking, archivering, schoonmaken van de
kleedkamers, opvangen jeugdleden. Hij
kampt al jaren met gezondheidsklachten,
je ziet dikwijls zijn gezicht vertrekken van
de pijn, maar bij ASV kan hij daar veel
beter tegen. Ja, voor hem een goed
medicijn.
Wim Aarts, de benjamin van de drie
heren, is getrouwd met Wilma, heeft een
zoon Luca en een dochter Robin. Toen
20
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jaar lang gedaan, waarvan 1 jaar als
hoofdleider en zitting gehad in het
hoofdbestuur. In deze tijd ook gestart
samen met Henk van Beek als deelnemer aan de NKS-jeugdsportkampen.
Hij heeft als leider daarvan samen met
veel jeugdleden veel plezier beleefd. In die
tijd organiseerde hij mede met anderen
de ASV nieuwjaarscross. Hij is tevens
vele jaren jeugdleider en jeugdtrainer
geweest. Hij voetbalde zowel bij de jeugd,
de senioren en veteranen van ASV’33.
Henk is al jaren een trouwe vouwer en
nieter van het clubblad “’t Hutje” en
tevens bezorger. Hij gaat al jaren mee als
leider van ASV’33 jeugdkampen. Vroeger
deden zij mee met de NKS, maar tegenwoordig organiseren zij deze zelf. Mede
organisator van de carnavalsmiddag voor
de ASV jeugd. Ongeveer tien jaar
wedstrijdsecretaris van de ASV jeugd.
Met mijn opmerking dat er toch nogal
wat ouderen als jeugdleider werkzaam
zijn, geven zij aan dat de oudere jeugd
veel meer dan vroeger, buiten Aarle-Rixtel
zijn gaan studeren. Ook om een centje
bij te verdienen zijn zij zaterdags en in de
avonduren werkzaam. De ouderen zetten
zich meer in het kadergeuren. En denk
eraan, we hebben 23 jeugd elftallen,
waarvan een meisjes C 7 tal. Ook een E
en een F team. Er spelen zo’n veertig tal
dames in 2 elftallen. Ook zijn er meisjes
die bij de jongens voetballen. Nu zijn er
veel ouders betrokken bij de jeugd, dit in
tegenstelling van vroeger.
Zaterdag a.s. 8 maart 2008 krijgen de
drie heren een receptie aangeboden van
ASV’33 voor de vele verdiensten die deze
drie heren hebben voor de CLUB
ASV’33.Wim, Henk en Marthie van harte
gefeliciteerd met jullie jubileum, wij
spreken de hoop uit dat je nog lang je
mag inzetten voor jullie club. Want goei
meubilair gooide niet snel weg. Marthie
en Lisette bedankt voor de gastvrijheid.
Reportad

hij zich moest bezinnen wat hij in al die
dertig jaar heeft gedaan bij ASV, kwam
ook hij papier te kort. Hij is begonnen als
jeugdleider, meestal was het B-C-Djeugd, later deed hij samen met Wilma
ook nog de E-jeugd. In de begin jaren
deed hij dit samen met Dirk Verhees.
Verder heeft hij in de redactie gezeten
van het clubblad “’t Hutje” vanaf 1982 tot
2007. Leo van Berlo was het die hem
benaderde om het oude clubblad ’t Hutje
nieuw leven in te blazen. Samen met
Walther van Boekel is hij in de nieuwe
redactie gaan zitten. Het was in de begin
jaren het jeugdclubblad. Begin jaren
negentig werd het algemeen clubblad. Hij
schreef daarin stukjes, de eerste 15 jaar
het schrijf en typewerk zelf gedaan, toch
wel even drie avonden werk. Toen was het
nog stencilwerk. Later werden de artikelen aangeleverd door o.a. Henk Daniëls
die zorgde voor het programma, Toon
Frenken voor afdeling jeugd. Nu is dat
met de computer een stuk eenvoudiger
geworden. Ook is hij betrokken bij het
Kerstzaalvoetbaltoernooi, eerst in de zaal
van de Artex, nadien in de Dreef. Bert van
Zutphen heeft het van mij overgenomen.
Wim was 5 jaar verslaggever van radio
Kontakt en gaf info door over de ASVjeugd. Wim was ook betrokken bij
andere nevenactiviteiten zoals het
organiseren van jeugdleidersreisje, meegaan naar NKS-kampen, de jaarmarkt,
stukjes voor het Gemeenschapsblad.
Ook bij het halen van Feijenoord in 1989
naar ASV. Het maken van de speciale
krant daarvoor, dat is een heel uniek
gebeuren geweest. Altijd actief voetballer
geweest tot zijn knie het begaf. Nu nog
steeds bezorger van ’t Hutje en bezig
met het jubileumboek van ASV 75 jaar.
Henk Daniëls is de kleinste van de drie
heren. Maar zeker niet de geringste. Hij
is getrouwd met Mieke en heeft twee
kinderen, Daan en Meintje. In 1968 runde
hij samen met Henk van Beek het
jeugdbestuur, Henk als secretaris. Dit 7
21
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is tot eind maart werk van Jan Swaanen
uit Aarle-Rixtel uitgestald. Oorspronkelijk
maakte Jan alleen siersmeedwerk, maar
later is hij zich verder gaan bekwamen in
het werken met zowel metaal als klei.
Het pottenbakken en emailleren heeft ook
zijn belangstelling. Onlangs is Jan
begonnen met het gieten van brons.
In de vitrines zijn naast het siersmeedwerk ook figuren van koper, messing en
roestvast staal te bewonderen.
De bibliotheek…….Zo dichtbij en zo
verrassend veelzijdig.

Bibliotheek De Lage Beemden
www.bibliotheeklagebeemden.nl
De bibliotheek deze week!
Bibliotheekactie: nieuwe leden krijgen
cadeau. Wordt u tijdens de Boekenweek
(van 12 t/m 22 maart) betalend lid van de
bibliotheek bij u in de buurt? Dan krijgt u
van uw bibliotheek een feestelijk mapje
met een bon voor één exemplaar van het
boekenweekgeschenk De pianoman, af
te halen bij de boekhandel en als
extraatje een boekenbon van vijf euro.
Het motto van de Boekenweek 2008 is:
“VAN OUDE MENSCHEN… de derde
leeftijd en de letteren”. Dit motto is
ontleend aan Couperus’ meesterwerk
‘Van oude menschen, de dingen die
voorbijgaan’. De schrijver Bernlef schreef
het Boekenweekgeschenk De pianoman
en het Boekenweekessay Laat me niet
alleen is van de hand van Renate
Dorrestein. Beide boekjes gaan natuurlijk
over de derde leeftijd.
Gratis reizen met het boekenweekgeschenk. Met het Boekenweekgeschenk
kunt u GRATIS met de trein reizen op
zondag 16 maart. De pianoman van
Bernlef is op die dag een geldig
vervoersbewijs. Toon het aan uw
conducteur en reis (2e klas) door het
hele land!
Jazztreinen
Ook rijden er op zondag 16 maart twee
NS- treinen met jazzmusici door het
land. Bernlef, de schrijver van het
boekenweekgeschenk, is gastprogrammeur van dit programma, dat met een
concert op het Station Bijlmer in
Amsterdam wordt afgesloten. Meer informatie over de Boekenweek is te vinden
op www.bibliotheeklagebeemden.nl
Jan Swaanen exposeert
In de vitrines van bibliotheek Aarle-Rixtel

Posithive dialoog
Lotgenotencontact voor
mensen met hiv en aids
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Zelfhulpgroep, Posithive dialoog, start
met rondetafelgesprekken voor mensen
met Hiv/Aids. De avonden worden
georganiseerd rondom een bepaald
thema wat ‘ons’ allen bezig houdt.
Waarbij ook deskundigen uitgenodigd
kunnen worden. Centraal staat uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. De
groep is zelfdragend, d.w.z. dat de groep
zichzelf onderhoudt en aanstuurt.
Daarnaast is ruimte voor ontspanning en
activiteiten met elkaar.
Hiv verandert je leven behoorlijk. Eerst is
er de schok en eventuele paniek, verdriet
en/of boosheid, en allerlei vragen zoals
‘waarom ik?’ Op al die vragen en
emotionele reacties, wil je antwoorden
hebben. Uiteindelijk zul je deze antwoorden zelf moeten vinden, maar je
staat daar niet alleen voor. Lotgenoten
kunnen je daarbij ondersteunen
De eerste avond is een kennismaking en
informatiebijeenkomst en wordt gehouden
op donderdag 6 maart as. Vanaf 19.30u
tot 21.00uur in het gebouw ‘De Kroon’aan
de Kronehoefstraat 21-29 te Eindhoven .
Voor informatie en aanmelding: telefoon:
040 2118328 of
e-mail: info@zelfhulpnetwerk.nl
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Protestant kerkje, de revue zullen passeren. Jan Dekkers, voorzitter, geeft een
uiteenzetting over het doel en het werk
van de heemkundekring met o.a. mooie
beelden van de heemkamer.
Deze avond is gratis toegankelijk en
wordt gehouden in zaal Van Bracht ,
aanvang 20.00 uur.

KUNSTMARKT
VAN
STICHTING HAVEN
TOT KASTEEL

Nieuwkomersavond
Heemkundekring Barthold van
Heessel

In het kader van het jaarlijkse festijn Van
Haven tot Kasteel staat landgoed Croy en
omgeving op zaterdag 7 juni a.s. weer in
het teken van de kunst en cultuur. Heb je
interesse om hieraan mee te doen neem
dan contact op met Ad van Sinten tel. 0620749568 of Maria Hagelaar 0492383293. Aanmelden via de mail kan
natuurlijk ook: mariahagelaar@chello.nl.

Op maandag 17 maart a.s. organiseert
de Aarlese heemkundekring een avond
speciaal voor nieuwkomers, dus voor
mensen die pas een paar jaar geleden of
nog korter in Aarle-Rixtel zijn komen
wonen.
Tijdens deze avond zullen de mensen
een uiteenzetting voorgeschoteld krijgen
van de geschiedenis van Aarle-Rixtel van
verleden tot heden. De avond start met
het thema archeologie, waarbij Jos van
der Weerden, bestuurslid en professioneel archeoloog, aan de hand van
beelden en vondsten een uiteenzetting
zal geven over Aarlese archeologische
vindplaatsen en de betekenis daarvan
voor de Aarlese geschiedenis.
Henk van Beek, bestuurslid, neemt
vervolgens het estafettestokje over en
gaat ook met mooie beelden vanuit het
heden terug naar het verleden, waarbij
o.a. het Aarlese landschap, de belangrijkste beeldbepalende panden met hun
geschiedenis, het buitengebied met
boerderijen zoals het Vagevuur en Den
Himmel, Kasteel Croy, de voormalige
parochies met hun kerken en de huidige
kerkgebouwen, waaronder de parochiekerk, de Mariakapel en het voormalige

Voetenbad
Zijn er mensen die een nog goed
voetenbad hebben?
Op de groepsverzorging van Mariëngaarde kunnen wij ze goed gebruiken.
Dus als je het tòch weg doet!
Wij houden ons aanbevolen!
Tel: 0492385304
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Verloren
Bruin/leger groen Babymexx jasje, maat
56-62 (3-6 mnd.) incl. capuchon. Voering
licht bruin bont. In de jas zat een koord
met suède handschoentjes. Verloren
omgeving Lieshoutseweg- Beatrixlaan.
Indien gevonden, dan gelieve contact op
te nemen op telefoonnummer 590902. Bij
voorbaat dank!
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ACTIE KERKBALANS 2008
Ook dit jaar is er natuurlijk weer een actie KERKBALANS en die heeft als motto:DE
KERK, DE PLAATS WAAR IEDEREEN WELKOM IS.
De strekking van dat motto, hebben we het afgelopen jaar in onze kerk bij allerlei
activiteiten mogen ervaren. Het werd weer een soort ontmoetingsplek bij uitvaarten,
huwelijken, eucharistievieringen, uitvoeringen en allerlei andere vieringen.
Op het eerste volle jaar dat Pastor Deli in ons midden is, kunnen wij tevreden
terugkijken. Dat komt mede door de medewerking van veel vrijwilligers uit onze
parochie. Wij zijn hen daar dan ook zeer dankbaar voor.
Wij zijn verheugd dat bij de gezinsbijdrage voor het eerst sinds jaren een stijging zien,
in 2007 was die ongeveer • 4.000,- hoger als in 2006. We hebben gezien dat onze
fiscale wetten daarbij een grote rol hebben gespeeld.
We hadden nog een belangrijke meevaller, want we hebben de afgelopen 10 jaar
teveel bij moeten dragen aan het Bisdom Den Bosch. Gemiddeld kwam dat neer op
ongeveer • 2.700,- per jaar en dat is in 2007 gecorrigeerd.
Wel hebben we een extra kostenpost op moeten nemen. Bij inspectie bleek het orgel
in de kapel aan vervanging c.q. revisie toe te zijn. Wij hebben voor het laatste
gekozen en daarvoor moesten we • 9.800,- ophoesten.
Het nieuwe columbarium is zo goed als klaar en het pad daar naar toe is ook in 2007
nog opgeleverd. Het ziet er heel mooi uit en we hopen het binnenkort in gebruik te
nemen. De wachtlijst is daarmee opgelost en we kunnen nu vele jaren vooruit.
De noodzakelijke uitbreiding van de begraafplaats laat nog even op zich wachten,
zodra er begonnen wordt met de bouwplannen bij de Witte Poort, zal hiervoor de
eerste aanzet gegeven worden. Met de Gemeente Laarbeek en de woningstichting is
volledige overeenstemming bereikt.
GEZINSBIJDRAGE: Voor het instant houden van onze monumentale kerk, onze
prachtige Mariakapel en onze nog steeds zelfstandige Parochie Aarle-Rixtel, is uw
bijdrage onontbeerlijk. Alleenstaanden doen voor • 20,00 per jaar al volwaardig mee,
gezinnen en of samenwonenden voor • 40,00. Uiteraard mag u ook meer overboeken
of ons machtigen om uw bijdrage per kwartaal, half jaar of jaar automatisch van uw
bank of giro af te schrijven. Bij onze vrijwilligers op de pastorie kunt u alle informatie
krijgen, ook als u uw bijdrage aan wilt passen. Voor deelnemers aan de volwaardige
parochiebijdrage, zijn doop-, huwelijk en begrafenisvieringen gratis.
Ook in 2008 zijn giften en schenkingen aan kerken fiscaal aftrekbaar en zijn er
speciale regelingen voor legaten !!
Hieronder treft u de balanscijfers 2007 aan. Daar wij op dit moment niet kunnen
overzien wanneer met de bouwplannen bij de Witte Poort begonnen wordt, is daar in
de begroting geen rekening meegehouden. Wel hebben wij een geschat bedrag van •
20.000,- opgenomen in de post restauratie kerk/onderhoud gebouwen voor het
vervangen van de verwarmingsketel in de kerk.
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BATEN 2007
Grafrechten
Huuropbrengst
Rente opbrengst
Gezinsbijdrage
Collectes
Offerkaarsen
Eucharistievieringen
Diverse baten
Tekort
Totaal
LASTEN 2007
Werkgroepen
Restauratie kerk/
onderh. gebouwen
en kerkhof
Verzekering/
vaste kosten
Energiekosten
Salaris en sociale
lasten/pastores
Zangkoren/kosterij
Kosten eredienst
Bijdrage bisdom
Repr.kst/overige
Huishouding/
pastorie
Bestuur/
adm. kosten
Inv./computer/
kopieerapp.
Totaal

BEGROTING 2008
• 16.671
1.090
17.516
62.667
17.599
1.364
8.721
31.644
17.785
========
• 175.057

18.000
1.000
17.000
62.000
17.000
1.500
8.500
5.000
34.000
=======
164.000

LASTEN 2007
• 4.369

5.000

65.474

50.000

4.571
20.209

5.000
22.000

24.605
14.970
11.855
11.086
4.231

26.000
14.000
12.000
12.000
4.500

5.821

6.000

5.216

5.000

2.650
=========
• 175.057

2.500
========
164.000

De penningmeester.
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Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

openingstijden:
ma 13.00-17.00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

openingstijden:
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
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alleen maar mollen en muizen eten, we
weten wel beter. De oude jachtopzichter
Willem Schuurmans heeft me een keer
de voorraadkamer van een vos laten zien,
Het wild en gevogelte lag gewoon opgestapeld in een hol in een houtwal. Zelfs
een kraai, een waterhoentje en een eend
lagen tussen de konijnebouten.
In de jaren 70 mocht ik met Janus van de
Vorst van Kruisschot en Marinus van
Aerle uit Stiphout mee om jonge weidevogels te ringen in de hele regio Brabant
en Noord-Limburg. Ze waren werkzaam
voor het bekende vogeltrekstation in
Arnhem. Van deze oude rotten heb ik veel
geleerd. Het verschil tussen een mannetjes- en vrouwtjeskievit. Het mannetje
(haantje) is donkerder en heeft een
langere kuif. De verblijfplaatsen van de
wulp, grutto en tureluur (des te meer
lettergrepen, des te kleiner de vogel) het
gedrag en alarmkreten van de broedparen. Eind april kwamen de eerste
jongen uit het ei en was het de kunst de
prullekes te ontdekken want ze hebben
voortreffelijke schutkleuren. Het ringen
gebeurd al jaren niet meer omdat er
voldoende bekend is over de Nederlandse
weidevogels en hun trektochten door
Europa. Deze maand is er weer volop
waar te nemen in de weilanden rond ons
dorp. Geniet er van.
Met de start van Beekse Akkers lijkt de
samensmelting van de kernen Beek en
Aarle een feit te worden. We hoeven
alleen nog maar het kanaal te dempen en
te voorkomen dat DE WEG daar ergens
komt. Na jaren van papiergeploe-ter lijkt
er eindelijk schot te komen in de
woningbouw, de Biermanstraat is al bijna
klaar, bij de witte Poort is binnenkort de
start, het Patronaat is nog een vraagteken maar de kleurplaat van de kolos
hangt er al. Voor veel mensen een
nieuwe woonplek. Wat zal er verhuisd
worden de komende jaren.
Zonder dat er ruchtbaarheid aan is
gegeven werd dezer dagen een markant

De Meikever
De moord in het biggetjesbos achter het
sportpark laat me nog steeds niet los.
Het is sowieso een laffe daad om de
onschuldige biggen een kopje kleiner te
maken, zeker als deze niet bestemd zijn
om te worden geroosterd als speenvarken. Dan zou ik er nog enigszins
vrede mee kunnen hebben. Bij de lokale
politie heeft het waarschijnlijk geen
prioriteit gehad, er is voor zover ik weet
geen beloning uitgeloofd en bij bureau
Brabant heb ik er ook nog niets van
gezien. Zoek het dan maar eens uit. Ik
dacht even aan de chinezen omdat die
enige weken geleden aan hun Nieuwjaar
zijn begonnen en dat is dit jaar het jaar
van het Varken. Het zou dus theoretisch
mogelijk kunnen zijn geweest dat er eentje in een vlaag van verstandsverbijstering
met een hakbijltje de biggen te lijf is
gegaan om alvast een feestmaal bijeen
te sprokkelen. Zijn bijltje zal nu wel bot
zijn en hij kwam bedrogen uit want van
betonnen biggen kun je niet veel Babi
Pangang maken Het zal wel niet kloppen want de chinezen die ik ken zijn heel
vredelievend. De daders moeten we denk
ik ergens anders zoeken.
In vroeger tijden gingen we in de Biezen
of op Kruisschot kievitseieren zoeken.
Gewoon voor de lol, een paar eikes, niet
allemaal. Begin maart was het eerste
kievitsei soms al gelegd. Deze hobby is
echter verleden tijd en de weidevogels
worden in hun bestaan bedreigd volgens
de weidevogelbescherming Laarbeek. Er
moet meer aan nestbescherming worden
gedaan. Moeilijk verhaal met de steeds
groter wordende machines en intensievere landbouwmethodes. En dan hebben
we het nog niet gehad over het grootste
gevaar voor al onze bodembroeders,
namelijk de rijke vossenstand in ons
landje. Ik hoor al iemand roepen dat ze
27

Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do :13.30-18.00 uur
Vrij
: 13.30-21.00 uur
za
:09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Vraag naar onze aanbiedingen!
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gebouwtje aan de Lieshoutseweg gesloopt. Het oude politiebureau ging tegen
de vlakte. Gebouwd aan het eind van de
jaren 60, dus net geen 40 jaar stand
gehouden. Het werd trouwens al vanaf
1993, in de tijd van de grote reorganisatie, niet meer als politiebureau gebruikt.
De ouderen onder ons weten nog dat de
politie vroeger dienst deed vanuit een
gedeelte van het oude gemeentehuis, de
deur aan de zijde van de Kerkstraat,
waar vroeger het geboefte binnen werd
gesleept, is er nog steeds. Mannen
zoals Bokma, Schakenraad, Groenhout
en Groenen hadden het destijds voor het
zeggen. Hun verhalen hoor je af en toe
nog eens. Waar blijft de tijd.
Aarle is meer dan een “Bietje Brabants”,
want er woont hier inmiddels
“tralderhand: volk. Ik ga weer even
onderuit voor de gezellige muziek van
mijn dorpsgenoten. De meikever.

ASV’33
PRESENTEERT
Receptie voor

Marthie van Alem
(oa 40 jaar jeugdkader en
25 jaar bestuurslid)

Henk Daniëls
(oa 40 jaar jeugdkader)

Voor-Aankondiging
Jaarvergadering ATTC’77

Wim Aarts
(oa 25 jaar redactie
clubblad het Hutje)

Op dinsdag 18 maart 2008 om 20.00 uur
wordt voor alle leden van de tafeltennisclub de jaarlijkse ledenvergadering
gehouden. Zoals gebruikelijk leggen de
secretaris en de penningmeester door
middel van jaarverslagen verantwoording
af voor het door het bestuur gevoerde
beleid. Een aantal bestuursleden zijn
aftredend en herkiesbaar. Ook zal aan de
leden gevraagd worden actief mee te
denken over mogelijke plannen voor
2008.
De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor alle leden, we hopen op een
grote opkomst.
Bestuur ATTC’77
www.nttb.nl/attc’77

Op zaterdag 8 maart a.s. is er een
receptie voor Marthie van Alem, Henk
Daniëls en Wim Aarts voor de vele jaren
die zij als vrijwilliger actief zijn bij
ASV’33.
Hierbij nodigen wij alle leden, oudleden en bekenden uit om aanwezig te
zijn op deze receptie.
De receptie is op:
Zaterdag 8 maart 2008
van 19:00 uur tot 21:00 uur
in de kantine van ASV’33.
Wij hopen op een grote opkomst van
jullie allen!!
29
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maart 2008

2 maart t/m 8 maart:
Stichting Nationaal Jeugdfonds (Jantje
Beton)
9 maart t/m 15 maart: Reumafonds
16 maart t/m 22 maart: Vastenactie
30 maart t/m 5 april:
Gilde Sint Margaretha in Aarle-Rixtel

Vuilophaalroute
wordt omgedraaid
Vanaf week 11 wordt eerst de groencontainer opgehaald en daarna de grijze
container. Voorheen was dit andersom en
wellicht hield u hier rekening mee.
Zorg er dus voor dat beide containers
op tijd buiten staan. Vanaf 7.30 uur
wordt het afval ingezameld.

Dovens Meubelen Milheeze Kerkeind
38 Tel: 0492 – 341553. Onze leuze en
waarheid. Het is gemakkelijker om
kwaliteit te leveren, dan om later te
zeggen waarom je dat niet gedaan hebt.
ACTIE ACTIE ACTIE!
PERMANENTE MAKE-UP. In de zomer
zonnen en zwemmen zonder zorgen?
Dat kan!!! In de maanden maart en april
20% korting op alle PERMANENTE
MAKE-UP.
Lippen,
eyeliner,
wenkbrauwen. Of wilt u komen voor een
schoonheidsbehandeling
of
pedicurebehandeling? Dat kan natuurlijk
ook! Wij werken met Sans Soucis,
Biodroga en Atame. Voor meer info: “La
Belle Vie” 0492-383024 Heindertweg 24
Aarle-Rixtel.

Drukkerij Aarle-Rixtel
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Collectanten gezocht
in Aarle-Rixtel
Reuma veel ernstiger dan we allemaal
denken

Collecte Reumafonds
van start in uw regio
Het Reumafonds start binnenkort met de
jaarlijkse collecte in Aarle-Rixtel. Ruim 35
vrijwilligers uit Aarle-Rixtel gaan van 9 t/m
15 maart met een collectebus langs de
deur om geld in te zamelen voor de
reumabestrijding. Dat is hard nodig,
zeker nu uit onderzoek in samenwerking
met TNO blijkt dat reuma een volksziekte
is. Eén op de vijf mensen in Nederland
boven de twintig jaar heeft reumatische
klachten.
Geen beeld van reuma
Mensen hebben geen idee hoe vreselijk
het is om te leven met reuma. Reuma is
een verzamelnaam voor ruim honderd
verschillende aandoeningen aan spieren
en gewrichten. Reuma is grillig en kan 24
uur per dag voor veel lichamelijke ellende
zorgen. Je ziet het vaak niet aan de
buitenkant en nog steeds heerst de
gedachte dat de ziekte alleen bij oude
mensen voorkomt. Het tegendeel is
waar: tweederde van alle mensen met
reuma is jonger dan 65 jaar en is
arbeidsproductief. De kosten aan zorg en
ziekteverzuim; zo’n 13 miljard euro per
jaar. Kortom: reuma is een veel groter
probleem en een ernstigere ziekte dan
we allemaal denken.
Verontrustend
Omdat het Reumafonds geen subsidie
krijgt van de overheid is het geld dat met
de jaarlijkse collecte wordt opgehaald
hard nodig voor goed onderzoek en de
ontwikkeling van medicijnen om reuma
zo snel mogelijk de wereld uit te helpen.
Het onderzoek in Nederland is inmiddels
van hoog niveau. Nederlandse reumatologen behoren tot de besten ter wereld.

Het Reumafonds is op zoek naar
collectanten die in Aarle-Rixtel willen
collecteren. Dat is hard nodig, zeker nu
uit onderzoek van TNO blijkt dat één op
de vijf mensen in Nederland boven de
twintig jaar reumatische klachten heeft.
De collecteweek vindt plaats van 9 t/m 15
maart 2008.
U bent hard nodig!
Voor de collecte van 2008 zijn nog steeds
collectanten nodig een aantal oudere
collectanten uit ons dorp is namelijk
gestopt. Wilt u zich één avond vrij maken
voor de bestrijding van reuma? Meld u
aan en help bijna 2,5 miljoen landgenoten. Geef uzelf op als collectant in
de jaarlijkse collecte-week van 9 t/m 15
maart 2008. Meld u via 462080 of via
nicole@vanhooy.nl
Ik heb niet veel verstand van computers
of techniek,
maar van die trubbels met de belasting,
wordt ik toch wel een beetje ziek.
Ben je met betalen ‘n ietsie pietsie te
laat,
dan krijg je boete en wordt je kwaad
ben je met betalen veels te laat,
dan zetten ze je op straat.
Vul je je belasting eens lekker vroeg in,
is het ook weer niet goed,
moet het opnieuw,
en moet je weer zoeken naar je DigiDpin.
Zo zorgen ze telkens voor trammelant,
ik ga d’’r onderuit, onderhand
RD
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Verloren:
Op zaterdag 16-2 ben ik op de route
Strijp – Dorpsstraat witte fluwelen baby
handschoentjes verloren. Ik heb ze graag
terug. 06-15.02.28.28.
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www.rijschooladvantil.nl
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Aan de Wielen
Op onze onlangs gehouden jaarvergadering werden vijf personen in het
zonnetje gezet vanwege hun 25-jarig
lidmaatschap. Dat waren Ine MaasLoomans, Toon van Kleef, Mathé Kamp,
Thierry Janssen en Hans v.d. Berkmortel.
Een ander belangrijk punt op de agenda,
was een presentatie van de marketingstimulerings werkgroep, die met
medewerking van de landelijke overkoepende organisatie NTFU, plannen aan
uitwerken zijn om leden te werven in de
leeftijdskategorie van 25 tot 45 jaar. Dat
betekent niet dan anderen niet welkom
zijn bij onze momenteel 273 leden tellende vereniging, maar men wil de vergrijzing
tegengaan. De komende weken wil men
publicitair naar buiten treden, april wil
men bombarderen tot ADW-fietsmaand,
bij Dorp aan de Rivier op 18 mei zal
keuze zijn uit 40-60-100 en 150km. en op
25 mei hoopt men een speciale tocht
alleen voor dames te organiseren,
waarvan de baten ten goede komen aan
de kankerbestrijding.
Binnenkort hoort u veel meer over de
plannen. Na de goede start met al veel
deelnemers in februari, is het programma
voor de volgende weken als volgt:
4-3 en 11-3 wandelen 19.00 uur.
5-3 en 12-3 Fietstochten Futteranen
13.30 uur.
8-3 Verkenning Blaakventocht 100 mkm.
13.00 uur.
9-3 Oisterwijktocht 81 km. en naar Mieke
Vingerhoeds 60 km., 09.00 uur.
11-3 Finale kaartavond 20.00 uur.
16-03 Blaakventocht 100km. en de Jan
van Tieskesroute 64 km., vertrek tussen
09.00 en 09.30 uur vanaf de Lantaarn. Er
bestaat de mogelijkheid om in groepsverband en onder ADW-begeleiding mee
te doen bij deze eerste officiële tocht van

het seizoen.
Kaarten
De voorlaatste kaartavond werd bij de
jokeraars gewonnen door Gerrie
Migchels en bij de rikkers door Anneke
van Seggelen.
afd. publ.

Ganzeveer 6 - Hanevoet 6
Met 1 grieperig teamlid vertrok Ganzeveer 6 vol goede moed richting de City
sporthal, op zondag 17 februari.
Anne en Thijs beten het spits af met een
spannende mixpartij en wonnen deze in 3
sets. Jody en Coen wisten hun mix in 2
sets te winnen. Beide dubbelpartijen verliepen tevens goed; deze werden zowel
door de dames als de heren van Ganzeveer gewonnen. De eerste enkelpartij
werd gespeeld door Thijs, in 3 spannende sets wist hij uiteindelijk te winnen.
Anne won vervolgens vrij gemakkelijk van
haar tegenstandster in 2 sets. Ook Maike
wist haar tegenstander zonder al te veel
moeite te verslaan. Grieperige Coen wist
de wedstrijden mooi af te sluiten door ook
zijn enkelpartij te winnen.
Eindstand: 8-0 voor Ganzeveer 6!
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K lokje
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.
Dovens Meubelen Milheeze:
Woonkamer- keuken en slaapkamermeubelen, vloerbedekking, vinyl en
laminaat vloeren. Dit alles voor jong en
oud. Kerkeind 38. Tel: 0492 – 341553.
2000 M2 showroom. www.dovens.nl
Tevens verkoop inruilmeubelen.
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bijdraagt aan een prettig woon- en
verblijfsklimaat. Onlangs heeft het SRE
het regionale Kompas II-programma
vastgesteld. Met dit actieprogramma
beoogt het SRE de toeristischrecreatieve sector impulsen te geven om
particuliere initiatieven te stimuleren en
samenwerking te bevorderen.
Toerisme en vrijetijdsbesteding goed
voor Brabant
Toerisme en vrije tijd vormen een
belangrijke pijler van de Brabantse
economie. Uit het onderzoek blijkt dat
jaarlijks • 11,5 miljard wordt besteed in
deze sector en dat dit 96.100 directe en
35.600 indirecte banen oplevert. De
sector toerisme en vrije tijd is al met al
goed voor 15% van de totale werkgelegenheid in Brabant. Het onderzoek is
uitgevoerd in de regio’s West-Brabant,
Midden-Brabant, Meierij, ZuidoostBrabant en Noordoost-Brabant.
Europees onderzoeksproject impact
toerisme op de regio
Het onderzoek naar de economische
betekenis van de toeristische en
vrijetijdssector in de Brabantse regio is
onderdeel van het INTERREG-project
Kennisontwikkeling Impact Toerisme. In
dit project werken partijen uit ZuidNederland en Vlaanderen samen aan het
beter afstemmen van onderzoeken op het
gebied van toeristische impactmetingen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Chantal van
den Eijnden, telefoon 040 259 47 82, email c.vandeneijnden@sre.nl.
Meer informatie over het SRE kunt u
vinden op www.sre.nl. Kijk voor meer
informatie over het Brabants Bureau voor
Toerisme op www.bbt.nl.
Project met financiële steun van de
Europese Unie

Zuidoost-Brabant zet
• 3,1 miljard om in
toerisme en vrije tijd
SRE gemeenten erkennen economische
belang voor regio. Uit onderzoek blijkt dat
de regio Zuidoost-Brabant jaarlijks • 3,1
miljard omzet in toerisme & vrije tijd en
dat de sector in deze regio 26.000
directe en 9.600 indirecte banen
genereert. Dit is de conclusie uit een
onderzoek dat, mede op initiatief van het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, verricht is naar de economische
betekenis van vrijetijdsbesteding in de vijf
Brabantse regio’s.
Regio Zuidoost-Brabant op 2e plaats
De bestedingen in onze regio van in
totaal • 3,1 miljard vloeien voornamelijk
voort uit dagtoerisme, waarbij de Nederlandse toerist zijn geld vooral bij
detailhandel en horeca in deze regio
achterlaat. Ten opzichte van de andere
Brabantse regio’s scoort ZuidoostBrabant relatief sterk op bungalowvakanties, zakelijke en toeristische
hotelovernachtingen, en overnachtingen
in groepsaccommodaties. Onze regio
scoort relatief zwak op watersport,
attractiebezoek en winkelen voor plezier.
Zuidoost-Brabant neemt met deze
resultaten provinciaal de tweede plaats
in. De regio West-Brabant, wat betreft
omvang en aantal inwoners goed
vergelijkbaar met Zuidoost-Brabant, staat
op een eerste plaats. Dit komt door de
grotere inkomsten uit het dagtoerisme
(o.a. recreatief winkelen).
Toerisme en vrijetijd politiek op de
agenda De SRE gemeenten zien het
belang van een goed functionerende
toeristisch-recreatieve sector. Niet alleen
vanwege economische motieven maar
ook omdat een goed vrijetijdsaanbod
35
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Dacht ik de vorige keer toch dat in het
loonconflict tussen de minister en de
politiebonden een oplossing in zicht was,
al snel bleek echter dat ik tè vroeg
behept was met tè veel optimisme.
Jammer, want het liefste ga ik natuurlijk
gewoon weer aan de slag zoals het
hoort, maar dan wel met voldoende ‘
waardering ‘ van de werkgever. Zo ver is
het, gezien het eindbod van mw. Ter
Horst, nog lang niet. Acties kunnen/
zullen het gevolg zijn/blijven. Voorlopig
toch maar even over naar de dagelijkse
dingen van het politiewerk in Aarle-Rixtel;
DRUGS EN PEPPERSPRAY;
Bij een controle op de avond van vrijdag
15 februari, van de jeugd op de hangplek
aan de Bakelseweg, werd bij een 22
jarige man uit Beek en Donk enkele
zakjes harddrugs, een aantal zakjes
weed en een busje pepperspray, aangetroffen. Allemaal spullen waarvan het
bezit (in Aarle-Rixtel e.o.)nog steeds
verboden is. Dat wil dus zeggen dat de
troep in beslaggenomen werd en dat de
knaap werd aangehouden en voor
onderzoek mee naar het bureau kon. Met
de nodige processen-verbaal is hij na het
verhoor ook weer in vrijheid gesteld.
AANHOUDING MET GEBRUIK VAN
PEPPERSPRAY;
Op maandag 18 februari werd bij de
controle van een jeugdgroep aan de
Duivenakker, in een auto, een 17 jarige
jongen aangetroffen. Hij wasmet een
rechtelijke machtiging opgenomen in een
jeugdinrichting. De knul was daar ontvlucht. Op grond van de wet heeft de
politie dan de plicht om zo’n jongere aan
te houden en terug te brengen naar de
plaats waar hij wel hoort te zijn. Bij de
aanhouding werd de jongen echter
dusdanig agressief en gewelddadig, dat
de collegae zich genoodzaakt voelden
om pepperspray te gebruiken. Door
37

toediening van dit goedje werd de jongen
weer ‘voldoende rustig ‘ en kon hij, na
verzorging en oogwassing, worden
overgebracht naar de instelling waar hij
weggelopen was.
INSLUIPING, DIEFSTAL EN INBRAAK;
Op dinsdag 19 februari hebben we een
melding binnengekregen van een
bejaarde dame uit de Broekelingstraat.
Zij werd die dag omstreeks 18.00 uur
plotseling geconfronteerd met een jongevrouw die, via de achterdeur, haar woning
was binnengekomen. De bewoonster was
hiervan niet gediend en wees haar ‘
bezoekster ‘ de deur. Vermoedelijk was
de vrouw de woning binnengedrongen
met de bedoeling om de bewoonster te
bestelen. Voor zover bekend wordt er
niets vermist. De insluipster wordt als
volgt omschreven; leeftijd15 tot 20 jaar,
lengte 150 tot 155 cm, blond haar in een
staartje of een knotje, sprak onduidelijk.
Uit een woning aan de Bosscheweg werd
op 15 februari eveneens een insluiping
gepleegd. Ook hier werd een bejaarde
vrouw bezocht. Een gouden ketting en
twee ringen werden ontvreemd. Of het
hier om dezelfde dader gaat is niet echt
bekend. Ook hier was de woning van het
slachtoffer niet afgesloten. Ik wil mensen
op het hart drukken om de woning af te
sluiten als u deze (ook al is het maar
voor eventjes) verlaat. Ook doet u er goed
aan om de achterdeur te sluiten als u
bijvoorbeeld aan het werk gaat op de
bovenverdieping in het huis of als u ‘s
avonds in de woonkamer naar de tv kijkt.
Tenslotte kan ik nog melden dat in de
nacht van 25 op 26 februari werd
ingebroken in een woning aan de
Broekelingstraat. In de woonkamer werd
een autosleutel weggenomen. Vanaf de
oprit werd hierna de auto van de
bewoners weggenomen. Het gaat om,
een grijze Volvo V70, voorzien van het
kenteken 30-XK-HT. Tot zover de
perikelen uit het dorp van uw buurtbrigadier, Vriendelijke groet John Geerts.
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E.A.K.V. “Kleur en Zang”.
De Eerste Aarle-Rixtelse Kanarie
Vereniging “Kleur en Zang” houdt
hedenavond om acht uur een belangrijke
vergadering in café Van Roy.
Helmondse Courant 24-8-1957
Uitwisseling Muziek en Zang:
De uitwisseling van muziek en zang
tussen Nieuw-Vossemeer, Weurt (gem.
Beuningen) en Aarle-Rixtel wordt zoals
bekend, morgen te Weurt gehouden. Als
gevolg waarschijnlijk van het succes van
de eerste uitwisseling op 10 juni 1956, in
Aarle-Rixtel, bestaat er bij vele mensen in
Aarle-Rixtel belangstelling voor dit evenement. Liefst vier bussen van reisbureau
De Wit uit Handel zullen morgen koers
zetten naar Weurt om de deelnemers
(voetballers en leden van de harmonie)
supporters en belangstellenden te vervoeren. Om kwart over elf worden zij bij de
gemeentegrens verwacht, vanwaar in
optocht naar de speelplaats van de
meisjesschool wordt gemarcheerd. Daar
is de officiële ontvangst en zullen de
bestuursleden van alle deelnemende
verenigingen verfrissingen worden aangeboden. Om half twee beginnen op het
terrein van W.V.W. (oostelijk vierde
klasser) de voetbalwedstrijden tussen
N.V.S. (eerste klas Brabantse Bond),
W.V.W. en A.S.V.’33. De wedstrijdduur is
bepaald op 2 x 20 minuten. In de rustperiodes zullen de muziekkorpsen
marsmuziek ten gehore brengen. In de
avonduren zullen de muziekgezelschappen t.w. “Kunst na Arbeid”(NieuwVossemeer) “De Goede Hoop”(AarleRixtel) en “Semper Crecendo”(Weurt)
concerteren. Het vertrek uit Aarle-Rixtel is
vastgesteld op tien uur v.m. bij het
patronaat. Uit Weurt wordt om 22.30 uur
vertrokken. Aangeraden wordt om kwart
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over tien op het vertrekpunt aanwezig te
zijn. Nadere inlichtingen over deze
uitwisseling verstrekken de bestuursleden van de harmonie en de voetbalclub.
Als de schijn niet bedriegt, wordt dit een
gezellige dag in Weurt.
Helmondse Courant 24-8-1957
Ontwikkeling en ontspanning KAB:
Voor hedenavond half acht zijn de leden
van KAB met huisgenoten en verloofden
uitgenodigd voor een ontwikkelings- en
ontspanningsavond. De heer P.F. de
Kimpe, directeur van het Gewestelijk
Arbeidsbureau uit Helmond, zal spreken
over het onderwerp “Van Nederlander tot
Europeaan”.
Helmondse Courant 9-11-1957
Kaartconcours KAB:
Het kaartconcours van de K.A.B. wordt
niet hedenavond, maar zondagavond om
acht uur in het ontspanningsgebouw
gehouden.
Helmondse Courant 9-11-1957
Kleur en Zang: Kanarievereniging Kleur
en Zang houdt zondagmorgen half twaalf
een ledenvergadering in café Van Roy.
Helmondse Courant 9-11-1957
ASV’33: Her vierde elftal vertrekt morgen
om kwart over elf naar Helmond.
(Helmond-ASV4 12 uur)
Helmondse Courant 9-11-1957
Gemengd Koor:
In verband met het donateursconcert op
17 en 18 november worden alle leden
zondagmorgen om half twaalf in het
patronaat verwacht, voor een belangrijke
repetitie. Naar wij vernemen is bij het
bestuur van het Gemengd Koor een
verzoek ontvangen om de succesvolle
operette “Zo’n lief aardig badplaatsje”
binnenkort in een buurtgemeente te doen
opvoeren.
Helmondse Courant 9-11-1957
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