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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 22 maart t/m vrijdag 28 maart
Zaterdag 22 maart - P A A S Z A T E R D A G
19.30 uur Kerk – Paaswake m.m.v. Dames- en Herenkoor
Toon Kweens
Tot welzijn van de parochie
Zondag 23 maart - E E R S T E P A A S D A G
09.00 uur Kerk – Gezinsviering
10.30 uur Kerk – Plechtige Hoogmis
m.m.v. het gemengd koor “de Klokkengieters”.
Marian Gruyters – Sanders
Familie van Brug – Wigmans
Joke Smits
Overleden familie v. d. Elsen - Wigmans
Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
Overleden ouders v. d. Heijden – van Melis en Jo
Jan Romme
Grada Vogels en familie
Dorien Tersmette
Joseph van Ommeren
Frans Bekx
Johanna Bekx – Raaijmakers
Overleden ouders Rooijakkers – Biemans
Adriaan Loomans
Nelly Sterken – van Ravensteijn
Harry Kuijpers
Overleden familie Heesakkers – Ceelen
Ben van Rixtel
Bijzondere intentie
Bijzondere intentie
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Overleden familie Manders - Bouw
Maandag 24 maart - Tweede P A A S D A G
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v het Herenkoor
Martien Verbeeten
Overleden ouders Raaijmakers – Bekx.
Dinsdag 25 maart – Octaaf van Pasen
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharisteviering
Woensdag 26 maart – Octaaf van Pasen
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 27 maart – Octaaf van Pasen
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 28 maart – Octaaf van Pasen
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
6

(buurt)

(fund.)
(fund.)
(fund.)
(verj.moeder/fund.)
(verj.)

(fam. van Boh.)

(j. get.)

Week van zaterdag 29 maart t/m vrijdag 4 april
Zaterdag 29 maart – Octaaf van Pasen
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Frans Klomp
Harrie en Maria Leenders – de Korte
(verj. moeder)
Gerda van Bokhoven
Kevin van de Ven
(verj.)
Overleden ouders van Griensven – van Lieshout
en Henk Hagelaar
(j.get/verj.)
Martien van den Heuvel
(verj.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 30 maart- 2e Zondag van Pasen (Beloken Pasen).
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Overleden ouders Beekmans – v. d. Berg
(verj. vader/fund.)
Doortje van Roij
(j. get.)
Miet Verhoeven
Nellie Nissen – Kweens
(buurt)
Truus Cuppen – Brouwers
(j.get.)
Mariet Maas - Teunis
Bijzondere intentie
Maandag 31 maart - MARIA BOODSCHAP. Aankondiging van de Heer
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 1 april
10.15 uur Mariëngaarde- Eucharistieviering
Woensdag 2 april
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 3 april
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Vrijdag 4 april
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
OVERLEDEN
Johan van Sleuwen, Heindertweg 85, 82 jaar.
Jan van Bommel, Kerkstraat 33, 75 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.
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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.
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.
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.
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Vanuit de Pastorie
Johan van Sleuwen, een vriend en toeverlaat van velen. En op vrijdag 7 maart van
Jan van Bommel. Beiden zijn ze, omringt
door de liefdevolle zorgen van hun familie,
heel rustig naar de hemel gegaan. In ons
hart en gebeden blijven ze beiden heel
dicht bij ons.
Wijding van de H. Oliën
Woensdag 19 maart om 19 u zal onze
bisschop,
tijdens
een
plechtige
Eucharistieviering in de kathedraal de H.
Oliën wijden. En zoals ieder jaar zullen
we met tal van priesters concelebreren.
Na afloop van deze viering gaan de
priesters naar het Seminarie van Den
Bosch om de drie vers gewijde Oliën (H.
Chrisma, H. Olie van de geloofsleerlingen
en de H. Olie voor de ziekenzalving), voor
de respectievelijke decanaten en
parochies op te halen.
‘Goede Week’
Ondertussen hebben we Palmzondag
gevierd en is de “Goede Week’ reeds
begonnen. Mijn collega, Pastoor Andy
Penne, publiceerde het volgende in zijn
parochieblad:
“We gaan binnenkort weer Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en
Pasen tegemoet. Het is meer dan alleen
een herdenken van het Laatste Avondmaal, het Lijden en Sterven aan het Kruis
van Jezus, Zijn Grafrust en zijn
Verrijzenis. Het gaat over de kern van ons
geloof. Wat toen gebeurde, gebeurt nog
steeds aan ons vandaag. Jezus is voor
elk van ons op het Kruis gestorven en
verrezen. Dat “voor elk van ons” is een
belangrijke gedachte. Door Zijn Offer op
het Kruis en Zijn Verrijzenis heeft Hij
goedgemaakt wat op de eerste bladzijden van de Bijbel was fout gegaan. Hij
heeft zo de vriendschap tussen God en
mens hersteld, de dood teniet gedaan en
de Hemelpoort voor elk van ons geopend.
Als we in Hem geloven is er daarom
vriendschap met God en vergeving van
zonden mogelijk en kunnen we in de
Hemel komen. Wanneer ons lichaam

Belgisch Klokje
Kort woordje van pastor M. Deli
Waakzame kat in pastorietuin
Afgelopen zomer lag er naast mijn
pompbak in de keuken een groot pak
chocolade dat elke dag een beetje
kleiner werd. Ik kon maar niet begrijpen
dat zoiets vanzelf kon krimpen. Tot ik
eens laat op de avond de choco-dief op
heterdaad betrapte. En bruine muis zat
alles op te knabbelen. De huishoudelijke
assistentie had het strategisch goed
aangepakt. Achter de ijskast werd er een
muizenval, met lok-kaas, geplaatst. De
kaas zit er nog steeds in, zonder muis.
Misschien vinden muizekes ‘Brie’ niet
smakelijk genoeg. Maar ik denk dat ik
veel te danken heb aan het roodharig
poeske dat regelmatig in de pastorietuin
rondsluipt. Minder vis en geen muizen
meer.
Feest bij A.S.V
Zaterdag 8 maart was het feest op ‘De
Hut’ bij ASV. Liefst drie actieve mensen
werden terecht gehuldigd, vanwege hun
enorme inzet voor de jeugd van A.S.V.
Helaas kon ik daarbij niet aanwezig zijn
vanwege de voorbereidingen op het
vormsel. Alsnog mijn hartelijke gelukwensen aan alle drie; Marthie van Alem,
Henk Daniëls en Wim Aarts.
Jaarvergadering K.B.O.
Dinsdag 11 maart waren vele leden van
de K.B.O bij elkaar in ‘De Dreef’ voor de
jaarvergadering. Tijdens dit samenzijn
werd afscheid genomen van mevrouw
Nellie Swinkels als penningmeester van
het bestuur. Jarenlang heeft zij zich
volledig ingezet voor deze schone bond.
Klokken opnieuw in mineur
Het hoort bij het leven . Ook al geloven
we als christenen dat de dood slechts
een overgang is naar het eeuwige leven in
Gods liefde. Stemt ieder afscheid ons
droevig. Afgelopen woensdag 5 maart
namen we in onze kerk afscheid van
11
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sterft, betekent dat niet het einde van
alles, het gaat verder met Hem.
Jezus Christus en wat Hij voor ons heeft
gedaan moet je in je hart en in je leven
van alledag toelaten. Dan pas kun je
begrijpen wat echt christen-zijn is.”
Daarom hoop ook ik, als pastor van
Aarle-Rixtel, van ganser harte vele
mensen in onze kerk te ontmoeten
tijdens deze vieringen in de goede week.
En wens u allen, nu al, een zalig
Paasfeest toe!
Voorzichtig met fabriekschocolade!
Vooral tijdens de dagen na Pasen wordt
er overal heel veel chocolade gegeten.
Goede raad ! Eet minder fabriekschocolade maar gebruik wat méér echte
chocolade bijvoorbeeld de vers gedraaide
Belgische paaseikens (melk of puur) of
proef eens echte ‘Paas-pralinekes’ met
mate.. zonder zorgen. Smakelijk!!!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

KOSTERSGROEP
Na het vertrek van onze koster Henk van
Duppen hebben enkele enthousiaste
vrijwilligers zijn taken overgenomen. Het
parochiebestuur is natuurlijk erg blij met
deze opvolging en heeft geconstateerd,dat deze groep al aardig is
ingewerkt. Ook voor de parochianen is
het belangrijk te weten, wie de kosters
zijn en vooral wie men moet aanspreken,
wanneer men iets in of rond de kerk wil
organiseren. Aanspreekpunt is Wouter
van Boheemen tel.381897. Andere
kosters zijn: Joris van Boheemen, Henk
Claassen, Ruud Kweens en Gerard
Wouters.
JUBILEUM OUD-PASTOOR TILMAN
De werkgroep, die de festiviteiten rond
het jubileum voor bereidt, komt op

donderdag 27 maart weer bij elkaar, om
de verschillende ideeën verder uit te
werken. In de vorige berichtgeving is een
foutieve datum vermeld: de precieze
datum van het 50-jarig priesterjubileum
moet zijn: 31mei.
Namens het parochiebestuur;
Sissy van de Weijer
Secretaris.

Gedurende de vier jaren dat Muziekvereniging “Muzikale” bestaat waren wij al
enkele keren te gast in het Elkerliek
ziekenhuis doch het hoogfeest van Pasen
opluisteren a.s.zondag in de kapel van
het ziekenhuis alwaar om 10.00 de H.
Eucharistieviering plaats vindt beschouwt
“Muzikale”als een grote eer.
Gezien het religieuse karakter van een
dergelijk gebeuren (zeker met Pasen)
heeft onze dirigent “Marius Boogaarts”
een aangepast programma opgesteld van
veelal gedragen nummers die tot ieders
verbeelding zullen spreken.
U hoeft niet apart een afspraak te maken
om hier bij aanwezig te kunnen zijn.
Wij stellen het wel op prijs dat u even uw
komst meldt.

Verhuizing
Stichting Zelfhulp Netwerk ZuidoostBrabant Dependance Helmond
Wegens verhuizing zijn wij van 15 maart
tot 1 april aanstaande niet bereikbaar.
Vanaf 1 april zijn wij weer bereikbaar op
ons nieuwe adres. Stichting Zelfhulp
Netwerk Zuidoost Brabant
Dependance Helmond
p/a Clara-klooster
Molenstraat 74a. 5701 KH Helmond
telefoon 0492-476062
email : info@zelfhulpzob.demon.nl
13
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investering in de band met ons gilde.
Desgewenst krijgt u daar als teken van
dank voor terug: Sympathisanten van het
Sint Margaretha gilde: 20 euro per jaar
Zij krijgen: Groepsfoto, uitnodiging
kermis, jaarprogramma per email en een
roset.
Gildevrienden van Sint Margaretha: 50
euro of meer per jaar. Zij krijgen: Groepsfoto, uitnodiging kermis, jaarprogramma
per email, een roset en een speldje
Helpt u mee om een schitterend feest te
realiseren voor de Aarlese gemeenschap? Opgeven kan bij Ronald de Jong,
Brabantlaan
90,
06-43271756
rmdejong@gmail.com. De gildebroeders
die bij u langs de deur komen, kunnen u
ook alles over deze actie vertellen. Ze
hebben tevens opgave formulieren bij
zich. Namens het Gilde Sint Margaretha;
Dekenschrijver, Jurgen Peters

Beste inwoners
van Aarle-Rixtel,
Zoals jullie weten komen wij elk jaar aan
de deur om een bijdrage te vragen.
Ook dit jaar heeft het Sint Margaretha
Gilde oftewel de “Rode Schut” van de gemeente Laarbeek toestemming gekregen
om rond te gaan voor het zogenaamde
“offergeld.” Vaak wordt er in onze
gemeenschap een beroep op ons
gedaan, dan staat ons gilde klaar om te
begeleiden, op te luisteren of om een
vendelhulde te brengen. Het opgehaalde
geld wordt goed besteed. Een gilde wil
tradities in stand houden. Om de vele
oude attributen en gebruiken die ons
gilde rijk is te handhaven, is er geld
nodig. Ook het onderhoud van de trommen, vendels, zilver, uniformen etc. kost
veel geld. Een nieuwe trom kost
bijvoorbeeld 1000 euro. Vandaar deze
oproep aan de Aarle-Rixtelse bevolking
die de “Rode Schut” een warm hart
toedraagt, stel de gildebroeders die bij u
aan de deur komen niet teleur, en doe
een duit in het “Rode zakje”. Wij komen
in de week van 31 maart t/m 4 april bij u
langs.
Inwoners van Aarle-Rixtel al bij voorbaat
hartelijk dank voor uw gulle gave.
Ik wil ook meteen van deze gelegenheid
gebruik maken om bekendheid te geven
aan onze actie: Sympathisanten en
Vrienden of Vriendinnen van het Gilde
Sint Margaretha. Deze actie is, naast de
gebruikelijke offergelden, in het leven
geroepen met het oog op ons Gildefeest
in 2011. Ons Gilde bestaat dan 600 jaar,
dit vieren we door het organiseren van
een gildefeest in Aarle-Rixtel. Dit is voor
onze vereniging een flinke investering. U
kunt sympathisant worden voor een
bedrag van 20 euro per jaar en vriend of
vriendin van het gilde voor een bedrag van
50 euro per jaar. Dit is bovenal een mooie

Digitaal inschrijven
peuterspeelzaal
Wanneer u uw peuter wilt opgeven voor
de peuterspeelzaal dan kan dat voortaan
digitaal. U gaat naar onze site
www.stippelspeelt.nl. Daar klikt u op
Aarle-Rixtel. U ziet dan rechts bovenaan
‘inschrijven’.
Bent u niet in het bezit van een computer
dan kunt u altijd op de peuterspeelzaal
een inschrijfformulier komen halen. Vier
keer per jaar hebben we ook een
inloopochtend
waarop
inschrijven
mogelijk is. De datum hiervan wordt ruim
van tevoren bekendgemaakt.
Bij het aanmelden moet uw peuter wel
twee jaar zijn. Uw kindje wordt geplaatst
als hij/zij twee jaar en drie maanden oud
is en als er plaats is.
De leidsters van
Peuterspeelzaal De Rakkertjes,
De Duivenakker 76 B. Tel. 38 33 56.
15

Dankbaar en vol vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze dochter

Charlotte
26 februari 2008 16.37 uur
50 cm 3070 gram
Jean-Pierre & Joyce
Bijsterveld - De Zeeuw
Rue de Harzé 18
6980 La Roche en Ardenne (België)
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de 40 jarige belangeloze inzet van
Marthie en deelde mede dat dit de
koningin niet ontgaan was. Zoals mooi
werd verwoord door de burgemeester;
behaagde het de koningin om Marthie te
benoemen als lid in de orde van Oranje
Nassau.
Dat de echtgenote van Marthie niet werd
vergeten, zal U duidelijk zijn. Zonder
steun van de achterban zal het moeilijk
zijn om het vrijwilligerswerk te kunnen
uitvoeren. Woorden en loftuitingen die
door de aanwezigen hartelijk werden
ondersteund in een daverend applaus.
ASV’33 mag trots zijn op deze drie
jubilarissen.
Nobis

Marthie van Alem Koninklijk
onderscheiden

Zaterdagavond 8 maart was de kantine
van ASV ’33 afgeladen vol. Niet ten
onrechte.
Jong en oud waren getuigen van de
huldiging van drie ASV’33 coryfeeën. In
het zonnetje werden gezet Wim Aarts,
Henk Daniëls en Marthie van Alem.
Een huldiging die meer dan de moeite
waard was, gezien de staat van dienst
van de drie heren. U heeft daar al veel
over kunnen lezen in de plaatselijke en
regionale bladen.
Een speciaal afgevaardigde van de KNVB
zette de drie jubilarissen extra in het
zonnetje. Wim kreeg de zilveren en
Marthie de gouden draagspeld van de
KNVB. Dat dit niet onopgemerkt het
gemeentebestuur van Laarbeek was
ontgaan, bleek uit de zware afvaardiging.
Burgemeester Gilissen, de wethouders,
Briels, Verijken, Biemans en het plaatselijke raadslid Hans van den Broek
spraken hun persoonlijk blijk van
waardering uit aan de heren. Zij prezen
hen vooral voor de inzet voor de Aarlese
en specifiek ASV’33 jeugd.
Geen van de heren te kort te doen werd
Marthie van Alem uitvoerig gefêteerd door
de burgemeester. De burgervader roemde

INZAMELING
HOBBYMARKT
Zorgcentrum Mariëngaarde, Bosscheweg
20, te Aarle-Rixtel organiseert op zondag
6 april a.s. van 11.00u-17.00 uur een
hobbymarkt. Een rommelmarkt maakt
hier onderdeel vanuit. Hiervoor kunnen we
nog altijd artikelen gebruiken. Heeft U
nog bruikbare spullen voor deze markt,
m.u.v. witgoed, computer beeldschermen,meubels , matrassen en chemisch
afval, dan kunnen deze op vrijdag 4 en
zaterdag 5 april 2008 worden ingeleverd
bij de receptie van Mariëngaarde.
Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn
om uw spullen zelf te brengen dan kunt u
naar Mariëngaarde bellen ( tel 385333 of
385345) en zullen we de spullen bij u
thuis op komen halen.
De opbrengst van de hobbymarkt komt
ten goede voor extra ontspanningsactiviteiten t.b.v. de bewoners van het
zorgcentrum.
Femke Roijackers
Activiteitenbegeleidster
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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lange draad geknipt en daarmee haakt
suzan haar creaties. Zuiver op gevoel en
zonder patroon.
Door de verschillende opdrukken zien de
hoedjes er fris en grappig uit.
De hoedjes zijn tot eind maart te zien in
de bibliotheek in Lieshout tijdens de
openingsuren.

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.

Dagje Dierenrijk voor
de helft van de prijs?
Lekker beesten met je biebpas. Op
zaterdag 5 en zondag 6 april kun je een
lekker dagje uit met je biebpas! Hoe zou
het zijn om te lopen als een ooievaar of
om op stok te zitten als een kip? Je kunt
het zelf beleven in Dierenrijk Europa in
Nuenen. Als u nu online kaarten bestelt,
betaalt u maar de helft van de normale
entreeprijs. Per pasje heeft u recht op
maximaal zes kaarten en per pasje wordt
• 0,80 in rekening gebracht voor
administratiekosten. De voorverkoop
loopt tot en met 4 april. In de bibliotheek
zelf worden geen kaarten verkocht.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.uitmetjebiebpas.nl.

Aangepaste openingstijden
gemeentehuis
Op maandag 24 maart is het gemeentehuis Laarbeek gesloten vanwege tweede
paasdag. Op Goede Vrijdag, 21 maart, is
het gemeentehuis gewoon geopend.

Bibliotheek De Lage Beemden
www.bibliotheeklagebeemden.nl
Openingstijden met de feestdagen
Op Goede Vrijdag, 21 maart, zijn alle
vestigingen vanaf 17.30 gesloten. En op
2e Paasdag, 24 maart de gehele dag.
Voor verlengen en reserveren staat de
website 24 uur per dag tot uw beschikking.
Hoedjes in bibliotheek Lieshout
Tijdens haar omzwervingen door Europa
zag Suzan Terpstra uit Elsendorp in
Spanje vrouwen die onder meer tasjes en
kleedjes haakten van tot smalle draden
geknipte plastic zakken. Zij vond het idee
en het resultaat zo grappig dat ze er
tijdens lange autoritten zelf mee aan de
slag ging. Na enige oefening besloot ze
er hoedjes van te maken. Haar omgeving
reageerde enthousiast op de ontwerpen.
Omdat Suzan bewust met het milieu
omgaat, werkt ze alleen met gebruikte
plastic zakken. Uit een zak wordt één

‘De Sprong’
door ‘t Literair Toneel in Gemert
Op woensdag 19 maart speelt ‘t Literair
Toneel de voorstelling ‘De Sprong’ van
Anna Enquist.
Vijf mensen, allemaal op zoek naar een
veilige plek, naar houvast en liefde.
Vijf verschillende stemmen.
Vijf beslissende momenten.
Vijf monologen over de onbarmhartigheid
van het leven
De voorstelling vindt plaats bij ‘Dientje’,
Kerkstraat 9 te Gemert. Kaartjes à •5,zijn verkrijgbaar bij Bibliotheek De Lage
Beemden in Boekel, Gemert- Bakel en
Laarbeek, of op de avond zelf bij Dientje
indien er dan nog kaartjes beschikbaar
zijn.
De bibliotheek…….Zo dichtbij en zo
verrassend veelzijdig
19
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hebben en de mensen langs de route
natuurlijk ook bedanken voor hun steun.
En tot volgend jaar dus!!!
De Herrie-ganzen

Een berichtje van
De Herrie-ganzen
Het is al weer een poosje geleden dat
het carnaval was, maar nu wordt het toch
tijd om een stukje te schrijven in het
Gemeenschapsblad. Wij hadden het
voornemen om er na de carnaval een
punt achter te zetten na 27 jaar optochten. Het lot had het anders met ons
voor. We hadden een trein en er werd
door het jaar heen hard aan gewerkt door
enkele Herrie-ganzen, hij moest immers
klaar zijn voor het carnaval was. De
carnaval naderde en de trein en de
kleding waren er klaar voor. Er werd een
act verzonnen, we konden er weer
tegenaan. Het werd voor enkele, die al
27 jaar meeliepen, toch wel een raar idee
dat het de laatste keer was. Dus er werd
wel wat over gezegd hier en daar. We
deden op zaterdag mee met de optocht
in Mierlo-Hout. Het sneeuwde die hard die
morgen, maar het klaarde ook weer op.
Dus liepen we de optocht met veel
plezier. Op zondag deden we in
Ganzegat en Helmond mee. We wonnen
de eerste prijs in ons eigen dorp en in
Helmond werden we 7e . We waren dus
blij dat we “afkonden sluiten” met de
eerste prijs. Dat was een mooi eind,
zeiden we tegen elkaar. Op maandag
gaan we zoals al een tijdje met carnaval
naar Deume-Zeilberg om mee te doen
aan de optocht daar. En wat gebeurt er!
We winnen er de eerste prijs! Een
wisselbeker, en de prins vertelde erbij,
dat we de wisselbeker volgend jaar
moesten verdedigen. Welnu, nu moesten
we toch wel even doorademen. We gaan
dus nog door met bouwen en verbouwen
van een carnavals wagen.
Dat was al vlug besloten. Dus de Herrieganzen hebben als het goed gaat in
2009 toch weer een wagen. Wij willen
iedereen, die ons met carnaval gesteund

De Vriendendienst;
Op zoek naar boeiend
vrijwilligerswerk?
Veel mensen voelen zich ‘alleen’. Af en
toe alleen zijn is best prettig, maar als je
altijd alleen bent, kun je daar somber en
verdrietig van worden. Voor iemand met
een psychiatrische achtergrond kan dit
een groot probleem zijn. Mensen die te
kampen hebben met psychische problemen zijn vaak mensen kwijtgeraakt
die hun dierbaar waren. Wat men wil is
weer in contact komen met mensen. De
doelstelling van het project is om het
sociale isolement te doorbreken waar
deze mensen in terecht zijn gekomen.
U heeft interesse en respect voor iemand
die ‘anders’ kan zijn en hebt geduld en
doorzettingsvermogen. U vindt het leuk
om, minimaal een keer in de twee weken,
gezamenlijke activiteiten te ondernemen,
gebaseerd op wederzijdse interesses
zoals; samen koffie drinken, winkelen,
muziek luisteren, wandelen, bioscoop,
etc. Wordt dan vrijwilliger van De
Vriendendienst!
U krijgt ondersteuning van de coördinator
en de gemaakte onkosten kunnen
worden vergoed.
Heeft u behoefte aan nieuwe contacten,
woont u zelfstandig of misschien in een
beschermde woonvorm en vindt u het
moeilijk om activiteiten buiten de deur te
ontplooien? Dan kan een vrijwilliger
daarbij helpen!
Voor meer informatie bel: 0492-564471 /
06-27518212 of mail naar:
vriendendienst@grip-helmond.nl
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
Jaarvergadering KBO
Dinsdagmiddag omstreeks 14.00 uur ving
de jaarvergadering van de KBO AarleRixtel aan. Het kopje koffie met cake viel
meteen in goede ‘kelen.
Na welkom gehete te zijn, gaf de voorzitter duidelijk weer de ontwikkelingen
van een bloeiende vereniging met ruim
600 leden. De secretaris nam daarna het
woord. Hij deed ruim verslag van wat er in
het afgelopen jaar was gepasseerd.
Hierna kreeg de scheidende penningmeester het woord. Zij gaf het woord aan
haar opvolgster, die eenieder had
voorzien van het financieel verslag, wat
duidelijk en overzichtelijk bleek te zijn.
De vergadering sprak haar goedkeuring
uit en dechargeerde de penningmeester.
Tijdens de bestuursverkiezing nam de
voorzitter het woord. Hij nam uitgebreid
het woord en fêteerde Nellie Swinkels,
die geroemd werd om haar inzet,
betrouwbaarheid en accuraatheid als
penningmeester. Een penningmeester die
meer dan tien jaar op voortreffelijk wijze
de penningen beheerde van de KBO.
Nellie die had aangegeven in stilte te
willen vertrekken, zonder poehaa kreeg
een prachtige ruiker aangereikt. Tevens
bedankte de voorzitter haar en gaf aan
dat het KBO bestuur Nellie niet zonder
meer liet gaan. Een prachtige herdenkings herinnering werd haar
aangeboden.
Nellie was zeer vereerd met dit kleinood.
Zij dankte de leden en het bestuur in het
vertrouwen wat haar al die jaren geschonken werd.
Na de rondvraag werd in de pauze de
aanwezigen getrateerd op een drankje.
Direct daarna gaf Ton Schepens met
ondersteuning van dias informatie over
een project in Ghana.

Hierna kregen we nog duidelijke
informatie van een zorgadviseur van de
coöperatieve vereniging “Tot uw dienst”
over hun diensten en services.
Ter afsluiten bedankte de voorzitter de
sprekers en sloot de middag gepast af.
Een middag die wat meer bezoekende
KBO leden had verdiend.

Kringzangersdag Euphonia
Zondagmiddag rond twee uur ving de
Kringzangersdag, georganiseerd door
Euphonia, aan. De kerk liep aardig vol.
Wat later bleek, hoofdzakelijk door
dames en heren van de deelnemende
koren. Het Houts gemengd koor Sint
Caecilia opende deze middag. Zij brachten diverse liederen ten gehoor. Jammer
dat het koor een valse start maakte,
hetgeen zijn weerslag had in hun verder
optreden. Het vertolkte lied ‘Tebe’ van
Bortnianski stak er met kop en schouder
boven uit. Als 2e koor trad op de
Gemengde zangvereniging :De Bosgalm”
uit Lierop. Genieten was het van de door
hun vertolkten liederen. Met veel elan,
enthousiasme, zuiver en geweldige
volume was het zeer prettig luisteren
naar hen. Speciaal was het ‘Kum ba
yah’ lied, een Afrikaans Avondgebed. Zij
sloten af met het lied; ‘Dartel meisje bij
de bron’, een Hongaars volksliedje.
Hierna vertolkte het Bakels Gemengd
koor Kunst en Vermaak het “Kyrie en
Gloria’ uit missa Lumen van Lorenz
22
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Maurhofer. Mij viel op dat vooral de
dames zich overtuigend lieten horen. De
heren, enigszins terughoudend en timide
waren slecht te horen. Hetgeen zich in
de liederen die daarop volgden niet beter
werd. Als klap op de muzikale vuurpijl
werden we getrakteerd op prachtig orgelwerk en het schone lied ‘Ambrosianischer Lobgesang’ van E. Gebhardt,
vertolkt door ‘t Aarle-Rixtels Gemengd
Koor Euphonia. Een prachtige binnenkomer. Direct daarop volgde het lied ‘Die
Himmel rühmen van L. v. Beethoven. Het
koor vertolkte het lied in een goede
balans, zeer aangenaam om daar naar te
luisteren. Jammer dat Euphonia het
laatste lied ‘Houdoe’ van B. Tummers
weifelend bracht. Het neemt echter niet
weg dat de gezamenlijke koren de
middag groots afsloot met het lied

‘Home is a special kind of feeling’ van
John Rutter.
Zij die er niet waren hebben een heel
mooie muzikale middag gemist.
Nobis
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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” 0492383024 Heindertweg 24 Aarle-Rixtel.

Le Patat

Saus naar keuze

•6,45
7,75
Geldig heel de maand juni 2007
23
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Een dagje uit
In menig huiskamer was het vanmorgen
onrustig. Vroeg uit de veren om een
gezellig dagje uit. Geen gestress maar
toch een drukte. Ben ik wel op tijd klaar
en kom ik niet te laat, want de bus zou
om goed acht uur vertrekken richting
Wanssum.
Tegen alle verwachtingen in waren al
onze gasten op tijd bij Mariëngaarde.
Voor meerdere gasten was het bekend,
doch een groot aantal traden volverwachting de dag tegemoet. Bekend was
waar we heen gingen, doch niet wat ons
te wachten stond. Het weer was wel wat
omstuinig, maar de reis naar de haven
van Wanssum verliep goed. We waren op
tijd om in te schepen. De bootreis kon
aanvangen met aan boord Zonnebloem
afdelingen uit Aarle-Rixtel, Beek en
Donk, Mariahout, Lieshout, Rijpelberg,
Milheeze, De Rips, Deurne , Someren en
Asten. De weersverwacht-ingen van
Johan Verschuren deed het beste
verwachten, geen regen, droog maar wel
veel wind. Tijdens de bootreis was daar
weinig van te merken. We behielden een
goed zicht op de omgeving, wijds, dorps
en een kabbelende Maas. Onze gasten
werden, onder het genot van een kopje
koffie met cake, welkom geheten door
vice voorzitter Truus v.d. Kimmenade.
Tijdens de rustige vaart werden we
opgevrolijkt en begeleid door Louis
Staals. Ook aan een natje en droogje
ontbrak het niet. Dat de inwendige mens
niet werd vergeten zal U duidelijk zijn.
Een loterij behoorden daar bij. Rond half
vijf meerden we weer aan in de haven van
Wanssum. Een geweldige boottocht voor
elk wat wils werd afgesloten met dank

aan de scheepsbemanning, de vrijwilligers(ters) en organisatie voor de fijne
dag die onze gasten gegeven was. Rond
kwart over zes – half zeven vielen we
weer voldaan op onze thuisklep.
Prettig was het te vernemen dat onze
gasten genoten hadden van deze
prachtige dag.
Nobis

Open Aarle’s
Jeugddarts Toernooi
Op 1ste Paasdag zondag 23 maart,
organiseert Jeugddartsvereniging Cendra
het Open Aarle’s jeugdartstoernooi, voor
alle jongens en meiden van Laarbeek en
omgeving van 18 jaar en jonger. Er wordt
gespeeld in 2 klassen: Aspiranten tot en
met 13 jaar en Junioren van 14 tot en
met 18 jaar. Het speltype is 501 best of 5
voor de Junioren en 501 best of 3 voor de
Aspiranten. Iedere deelnemer speelt
minimaal 2 wedstrijden.
Het toernooi wordt gehouden in Café-Zaal
t’Heuveltje aan de Dorpsstraat 86 te
Aarle-Rixtel. Het inschrijfgeld is •2.- en je
krijgt daarvoor ook een consumptie. Je
kunt je nu ook al inschrijven door een
bericht te sturen naar
Cendradarts@hotmail.com met je naam
+ leeftijd of op 23 maart van 12.00 tot
13.00 in ‘t Heuveltje zelf. Om 13.30 beginnen we dan met de wedstrijden.
Ook al heb je nog nooit een wedstrijd
gegooid dan nog kun je meedoen, want
meedoen is belangrijker dan winnen.
Hopelijk tot 1ste Paasdag en veel darts
plezier.
Namens Jeugddartsvereniging Cendra de
organisatoren van het toernooi.
(Als er nog vragen zijn of voor meer
informatie kun je mailen naar
Cendradarts@hotmail.com of bellen naar
06-22339088 (tussen 17 en 20 uur))
25

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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blijven bewegen. En yoga op een stoel
biedt daartoe de gelegenheid, ook voor
wie nooit eerder aan yoga heeft gedaan.
Voor alle ouderen die moeite hebben met
andere vormen van lichaamsbeweging
kan yoga op een stoel dus een uitkomst
zijn.
De stoelyoga wordt in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in Beek en
Donk gegeven naast de al langer
bestaande seniorenyoga. Aan deze
activiteit kunnen ook ouderen uit AarleRixtel, Lieshout en Mariahout deelnemen.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u
meer weten? Bel dan met yoga-docente
Liset Paulussen (0492 464412), met Nel
Rooijmans of Loek Bos van YOGA 55
PLUS LAARBEEK, telefoon 0492-462019
of 0492-462342.

“Dat uurtje in de week zou ik voor geen
geld willen missen”

Enthousiasme over stoelyoga
Voor ouderen die er moeite mee hebben
om de oefeningen liggend of staand te
doen, hoeft dat geen reden te zijn om
niet aan yoga te doen. Sinds een half jaar
is er in Beek en Donk de mogelijkheid
van stoelyoga. De reacties zijn
enthousiast.
“Een nieuwe wereld ging voor mij open”,
zegt een deelneemster. “Ik leerde
bewuster leven, een prettige balans te
vinden tussen lichaam en geest. Bij de
oefeningen wordt ook verteld waarom we
ze doen. Wat voor invloed ze hebben op
de houding en de ademhaling. Na zes
maanden stoelyoga voel ik me prettiger,
meer ontspannen. Ook aan mijn spieren
en gewrichten merk ik het resultaat. Ik
zou dat uurtje in de week voor geen geld
meer willen missen.”
Yoga op een stoel biedt ouderen de
gelegenheid om in beweging te blijven en
de heilzame werking van yoga te ervaren.
Aangepaste lichaamshoudingen, ademhalings- en ontspanningoefeningen
worden zittend uitgevoerd of staand met
de stoel als steun. De oefeningen maken
het lichaam soepel en sterk, verhogen de
weerstand, helpen om beter te ontspannen en bevorderen het concentratievermogen.
Zo richt yoga zich naar de veranderingen
die het lichaam in de loop van de tijd
heeft doorgemaakt. Niet de beperkingen
zijn doorslaggevend maar de mogelijkheden. Stoelyoga helpt ouderen om te
ontdekken wat ze wel nog kunnen en
speelt in op de ervaringen en de
wijsheden die met het klimmen der jaren
alleen maar groter worden.
Niemand is te oud om met yoga te
beginnen. Juist voor ouderen is het
belangrijk om – natuurlijk binnen de
grenzen van hun mogelijkheden - te

Volkstuin
“De Koppelen”
Bent u ook de hele week doende met,
even vlug dit en even vlug dat?
Stres, Stres, Stres.
Rust en stilte is dan goed voor u.
Dit vindt u op de volkstuin “De Koppelen”
in Aarle-Rixtel.
Al enkele jaren is de volkstuin goed
bezet gebleven, maar nu is er een tuin vrij
gekomen.
Voor u de kans om eens te proberen zelf
groente en bloemen te kweken.
Een liefhebber kan zich aanmelden bij:
Jan Dekkers
Donkerstraat 12
Aarle-Rixtel
Telf. 381993
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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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Hieraan voorafgaand kunnen kinderen van
onderbouw van de basisscholen deelnemen aan een kleurwedstrijd waarmee
leuke prijsjes zijn te winnen. De kleurplaten worden o.a. via de scholen
verspreid maar worden opgehaald in het
halletje van de bibliotheek aan de
Bosscheweg. De kleurplaten moeten
vóór 20 maart in de brievenbus van de
bibliotheek/heemkamer
worden
gestopt.Prijsuitreiking
tijdens
het
paasvuur.
Het paasvuur met eieren zoeken begint
op eerste paasdag om 18.00 uur.

Eerste Paasdag:
Paaseieren zoeken, paasvuur en
daarvóór kleurwedstrijd
Op zondag 23 maart, eerste paasdag
houdt folkloregroep Dikkemik van de
Aarlese heemkundekring een prachtig
paasvuur en wel op het veldje ten noorden van de oprijlaan naar Kasteel Croy.
Een paasvuur is eigenlijk een lentevreugdevuur. Afhankelijk van de streektraditie
wordt het vuur tegen het donker worden
op de avond van een van de paasdagen
ontstoken. In Oost en Zuid-Nederland
worden in regio’s met Rooms-katholieke
en Nederlands-hervormde kerken de
vuren op de avond van de eerste paasdag
ontstoken. In gebieden met meer gereformeerde kerkgenootschappen branden de
paasvuren op de avond van tweede
paasdag. Een paasvuur is eigenlijk een
lentevreugdevuur Het paasvuur is rechtstreeks terug te voeren op zeer oude
riten .De paasvuren zijn de vreugdevuren
van onze voorouders bij het ontwaken van
de natuur in de lente.Het vuur bracht
vruchtbaarheid onder mensen, dier en
land
Het is ook het symbool van reiniging.
Het verstoppen van eieren is ook al een
heel oud gebruik. Boeren verstopten
eieren in hun akkers om daarmee de
vruchtbaarheid te bevorderen. Ook
meende men dat hazen – symbool van
de vruchtbaarheid- eieren verstopten. Op
23 maart kunnen we tijdens het paasvuur
ook weer eieren zoeken die door de
paashaas zijn verstopt.

Lente
Hè, hè, mensen, wat gaat de tijd toch
vlug.
Over ’n paar weken is de winter weer
achter de rug.
En word het lente, een hele fijne tijd,
Dan zien we de koeien, schaapjes en de
geit
Veel kleine jonge diertjes in de wei.
En zijn wij allen, ook weer blij.
We kunnen weer buiten in de natuur.
En kijken we niet meer tegen ’n muur.
De vogeltjes buiten zoeken een plekje,
Voor het bouwen van een nestje.
Het paren hoort daar ook nog bij,
En leggen ze daarna hun eerste ei.
Ook de bloemetjes krijgen hun plek.
Hier en daar beginnen we met ’n stek.
O mensen en in de wereld is het soms
zo wreed,
En is er in landen heel veel leed.
Maar mensen trek dan ’n jas en
schoenen aan,
En ga wandelen en blijf er maar niet bij
stil staan.
Want ook ons Aarle is ook heel mooi,
En zeker op den Heikant en bij het lieve
Croy.
Jong en oud, geniet van het leven,
Want de tijd is kort en het duurt maar
even.
Lea van Roij.
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De Zorgboog... zorg van jong tot oud

Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg
tot verpleging en verzorging thuis of in een van onze Zorgboogcentra.
Vragen over zorg of meer informatie?
Bel de zorgcentrale

0900 - 899 8636 (€ 0,10 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl

Werken in de zorg iets voor jou?
Kijk op www.zorgboog.nl voor een overzicht van alle vacatures.

Drukkerij Aarle-Rixtel
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De Meikever
We kunnen opgelucht ademhalen want
het eerste Laarbeekse kievitseitje is
gevonden en blijven liggen hoop ik, want
de kievit heeft het al moeilijk genoeg.
Geen Nederlandse primeur, zelfs niet het
eerste in Brabant, maar so what. De
vinder is gelukkig en de kievit, zij broedde
verder, dat wil zeggen, eerst nog het
nestje volleggen met 4 eikes en dan
broeden maar. Jong leven is half april te
verwachten. De lente is in aantocht. De
eerste schreeuwers heb ik deze week
ook al weer gehoord, daarmee bedoel ik
de scholekster die bezit neemt van ons
buitengebied. Oorspronkelijk een kustvogel doch sinds enkele decennia fervent
broeder in onze maisvelden. Opvallend
met zijn zwart-witte kleed en oranje-rode
snavel en niet te missen zijn felle roep,
vooral tijdens de vlucht. In de tuin begint
het langzaam weer te krioelen en de
pimpelmeesman is al dagen in gevecht
met zijn spiegelbeeld in de ruit van het
schuurtje.. Ik kon het niet meer aanzien
en heb maar een tod voor het raam
gehangen. De stommerik zou zijn eigen
kapot vechten. Nu is hij druk bezig met
inspectie van de diverse nestkastjes en
imponerend baltsgedrag naar zijn
vrouwtje. Ik ben er braaf gerust op dat er
weer een nestje zal uitvliegen. Roodborst
en heggemus wedijveren met hun
voorjaarsgezang en de mussen ruzien
alweer in de heg. Elke avond komt de
merel een bad nemen in de drinkbak, je
raakt zo gehecht aan al die rituelen in je
eigen tuintje.
Ik ben benieuwd hoe de jaarlijkse
zwerfvuildag afgelopen zaterdag is
verlopen .Dat ze meer dan genoeg
rommel gevonden hebben staat als een
paal boven water want een handjevol
mensen maakt er een rommeltje van,
werkelijk schaamteloos wat er zoal

gedumpt wordt langs ’s Heren wegen.
Weet je wat zo erg is, je kunt het
eigenlijk straffeloos doen, smijt maar uit
de auto, laat maar vallen waar je loopt of
fietst. Kleine kans dat iemand het ziet en
nog kleiner de kans dat iemand er iets
van zegt. Hetzelfde als met hondenpoep.
Een eeuwig probleem dat we niet kunnen
oplossen omdat er altijd mensen zijn die
zich nergens iets van aantrekken. Een
lintje voor degene met het gouden idee.
Daarmee bedoel ik niet de Bredase
gemeenteraadsleden die een DNA bank
voor hondenpoep willen invoeren. Ik heb
me laten vertellen dat je in een drol geen
DNA aantreft, jammer dus.
Je moet er maar opkomen, Laarbeek, de
waterpoort naar de Peel. Even twee keer
lezen wat ze precies bedoelen, politiek is
soms onnavolgbaar maar de gemeentelijk
nota ligt er. We hebben water, veel water;
kanalen, beken en lopen; vennen,
plassen en poelen. Laarbeek moet op de
waterkaart komen en dus is juni voortaan
de watermaand met allerlei aktiviteiten
op, rond en in het water. Het zal mij
benieuwen wat er allemaal uit de koker
komt. Leg eerst maar eens een leuke
haven aan zodat waterminnend Nederland aan de Laarbeekse oevers kan
afmeren en genieten van dit stukje OostBrabant. Ik vind de passantenhaven wat
magertjes om zo hoog van de toren te
blazen. Een echte haven met een
paviljoen en een terrasje aan het water
spreekt meer tot de verbeelding. Wedden
dat die zo vol ligt. Er zijn genoeg Laarbekers met een eigen boot. Misschien
fantaseer ik wel wat te veel maar dat is
het voorrrecht van de schrijver van deze
rubriek. Het blad moet wel vol.
De meikever.

.
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Gaan we
jouw vaker zien
in 2008 ?
ADW biedt U dit komend fietsjaar diverse
mogelijkheden om deel te nemen aan
mooie fiets toertochten. Genoegzaam is
bekend dat we een zeer actieve toer- en
wielerclub zijn. Het gehele jaar door
organiseren we toer fietstochten veldtoertochten en crosswedstrijden. Misschien
is het U ontgaan, maar dinsdag na
carnaval hebben we onze eerste tocht,
De Bokkenrijdertocht gefietst. Halverwege legden we aan bij d’n Bocken-reyder’
op het ‘Landgoed De Utrecht’ onder de
gemeente Tilburg. Nog vele tochten
zullen dit jaar volgen. In het Gemeenschapsblad treft u onze fietstochten aan.
U kunt individueel en of in een groep deel
nemen aan de fietstocht (en). Ze staan
open voor jong en oud door het aangepaste tempo wat gereden wordt. We
rijden respectievelijk 18/20; 25, 28, 30-35
km per uur. Tevens is er gedacht aan de
wat snellere fietsers. De af te leggen
afstanden zijn variabel 25 tot en met 150
km. Is dat nog niet genoeg voor U dan
kunt U ook deelnemen aan grote toertochten. Te denken is aan Klimmen–
Banneux- Klimmen, Luik-BastanakenLuik etc. en aan ons fietsweekend naar
De Eifel. Voorop staat dat het toertochten
zijn, zodat U kunt genieten van de natuur
en gezellig kunt kletsen. Uiteraard
worden pauzes ingelast, alwaar U van
een kopje koffie kunt genieten.
Al onze tochten worden begeleid door
ervaren ADW-ielers. Krijgt U pech dan
wordt U geholpen, want hoog in ons
vaandel staat: “Samen uit samen thuis”.
Om deel te nemen hoeft U geen lid te
zijn, echter stellen we dat wel op prijs.
Om de kosten hoeft U het niet te laten.
Jeugd tot 16 jaar en 65-plussers betalen
slechts 7,50 euro per jaar en de overige
12 euro.

Graag zouden wij hen (mannen en
vrouwen) in de leeftijd tussen 25 en 45
jaar stimuleren om actief lid te worden
van Aan De Wielen. Ter bevordering
daarvan heeft ADW de April maand
uitgeroepen tot wielermaand. Deze
maand zijn er extra tochten en beginnen
we met onze avond fietstochten. Dinsdagavond voor hen die graag 18-20 en 25
km per uur willen fietsen. Op de
donderdagavond de wat snellere fietsers.
Zij fietsen 28 en 30+ km per uur.
Uiteraard onder begeleiding. Ook hier
geldt samen uit samen thuis. Zondag 13
april a.s. kan er een mooie gezinsfietstocht worden gereden. In samenwerking
met de Hartstichting fietsen we langs
mooie dreven, paden en wegen in onze
directe omgeving. De af te leggen weg is
ongeveer 30 km en de snelheid zal rond
de 15-16 km per uur liggen. Halverwege
de rit hebben we een rustpauze bij
Weverkeshof, kinderboerderij, te Nuenen.
Daar kunt U genieten van koffie en voor
de kinderen is er een leuke versnapering.
Verder op de zondagen kunt U keuze
maken uit twee tochten. Al onze tochten
staan op papier. Zondag 18 mei gaan we
de mooiste tocht ‘Dorp aan de Rivier’ van
Zuid Oost Brabant fietsen. Dit in samenwerking met onze zuster toerclub uit
Ravenstein. Een aanrader. De tocht is in
het geheel uitgepijld en U krijgt een routeschema. De afstanden die U kunt
afleggen zijn respectievelijk 40, 60, 100 of
150 km. De start is zoals gebruikelijk bij
ons fiets-café ‘De Lantaarn’ tussen 07.30
en 09.30 uur. Voor de dames zal op
zondag 25 mei een speciale ladies
fietstoertocht worden verreden. De
opbrengst komt ten goede van het
Kankerfonds. Hier de keuze 45 of 60 km.
Rust zal zijn in café Vingerhoeds, tussen
Oisterwijk en Lennisheuvel. Van 2 t/m 5
juni kunt U deelnemen aan onze
avondvierdaagse. Het vertrek ligt tussen
18.00 en 19.00 uur vanaf De Lantaarn.
Ook dit zijn uitgepijlde routes en uiteraard
32
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krijgt U een routeschema. De lengte van
de tochten bedragen ongeveer 30 km.
De langere en gevarieerde afstandstochten worden begeleid door een vliegende
brigade van ADW. Zij zijn telefonisch te
bereiken. Verder hebben we maandag 7
en 14 april een informatieavond.
Wilt U meer informatie bezoek dan onze
website: www.info@aandewielen.nl ,
of neem contact op met een van onze
bestuursleden. Wij spreken dan ook uit:
Gaan wij jou vaker zien in 2008
Nobis
U hebt het wis en waarachtig gezien,
als u nog twijfelde misschien.
Toerisme is belangrijk voor onze
economie,
als ik wegdroom,
zal ik u vertellen hoe ik Aarle-Rixtel dan
zie ?
Wandelaars en fietsers,
tussen d’n Heikant en Croy,
die allen vertellen “ wa is di durpke toch
mooi”.
Allerlei bootjes in de haven,
met een bemanning,
die op mooie terrasjes,
hun dorst komen laven.
Mensen die rondleidingen boeken bij de
VVV,
zit het vandaag al vol,
dan kunnen ze de volgende dag wél
mee.
Op een steenworp afstand van Zonnetij,
zien ze de mensen door een klein
winkelcentrum lopen,
je kunt er bijna alles,
voor de eerste levensbehoefte kopen.
Plots schrik ik wakker,
ik moet nog naar de warme bakker.
Op mijn fietsie,
denk ik, wat was het fijn,
als van die dromen een ietsie pietsie,
de echte waarheid zou zijn.
En wij met toerisme een part,
in konden pikken van de 3 miljard.
RD

De laatste weken moeten we regelmatig
tegen de wind optornen, maar we hopen
dat het rond pasen beter wordt, zodat we
ons programma normaal af kunnen
werken. De laatste wandeltochten zijn op
18 en 25 maart, start 19.00 uur.
Op 19 en 26 maart zijn er weer tochten
van de Futteranen, start 13.30 uur en de
komende twee weken start er op
zaterdagmiddag om 13.00 uur een rit van
65 km.
Op 2e Paasdag 24-3 is er bij de Siberiëtocht keuze uit 95 en 65 km. en op
zondag 30-3 staan de Slabroektochten
gepland, van 90 en 75 km.. De start is
telkens om 09.00 uur.
Op 1 april, ‘t is geen mop, gaan we weer
beginnen met de wekelijkse fietsavonden
op dinsdag- en donderdagavond. De
eerste twee weken beginnen we om
18.30 uur en daarna om 19.00 uur.
Afd. publ.

Op dinsdag 18 maart 2008, aanvang
20.00 uur is de jaarlijkse ledenvergadering voor de leden van tafeltennisvereniging ATTC’77. Alle leden zijn van
harte welkom. Een aantal bestuursleden
zijn conform de statuten aftredend en wel
Hans van den Eventuin, Kurt Neudenberger en Johan Heurter. Zij zijn alle drie
herkiesbaar. Daarnaast zal een ander
bestuurslid, Piet van Deurzen, die op dit
moment de Jeugdzaken behartigt
aftreden. Hij is niet herkiesbaar.
Het bestuur zal van het afgelopen
lustrumjaar verslag uitbrengen. De
bijeenkomst is alleen voor leden.
www.nttb.nl/attc77
33

www.twanvanhout.nl
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willen wij ook overbrengen met Act Forward.
Teksten van ons dealen over het dagelijkse leven en tegenslagen die je op je
levenspad tegenkomt. Belangrijk is om
dan niet te lang bij de pakken neer te
zitten maar de stof van je kleren te kloppen en door te gaan.
Die positieve boodschap heeft mij altijd
enorm aangetrokken bij hardcore-punk
muziek.
Als laatste wil ik mededelen dat wij in
samenwerking met OJA op Paaszondag
23 Maart a.s. de 2e editie houden van
‘Easter Breakdown Hardcore Fest’.
Die middag hebben we in OJA maar liefst
6 hardcore/punk bands geprogrammeerd.
Wijzelf spelen niet, want we hebben al op
de 1e editie gespeelt. We zijn gewoon
liefhebber en willen andere jongeren ook
enthousiast krijgen voor deze vorm van
muziek. Voor meer info moet je even de
site van OJA checken www.oja-aarle.nl
Verder hoop ik dat wat Aarlese jeugd ons
komt supporten op 1 April in Dynamo.
En anders op een volgend optreden van
ons.
Groetjes Anton
Meer info van Act Forward kun je vinden
op: www.actforward.nl www.myspace.com/actforward
Act Forward is:
Rob Huybers – zang , Anton v.d. Heijden
– gitaar, Bjorn Sibon – bass en
Stijn Bijsterveld – drums.
Nobis

De positieve hardcore-punk
van Act Forward

De Aarlese/Helmondse hardcore-punk
band Act Forward timmert hard aan de
weg .3 jaar geleden stonden ze nog in
het Gemeenschapsblad met de aankondiging van hun eerste optreden bij
OJA. Nu, zo’n 35 optredens verder staan
ze op dinsdag 1 April in Dynamo in Eindhoven in het voorprogramma van de
legendarische New Yorkse hardcore band
25 Ta Life.
Gitarist Anton v.d. Heijden vertelt;
Dit is een droom die voor ons uit komt!
25 Ta Life is een band die ik, maar ook
de rest van de band al jaren beluistert en
waar we verschillende optredens van
hebben gezien. Dat we nu met die zelfde
gasten op één podium staan had ik 3
jaar geleden niet durven denken. Toen
stond ik nog samen met Stijn Bijsterveld
(drummer Act For-ward) in zijn drumhokje
van 2 bij 3 meter covers te spelen in de
hoop dat we ooit eens een optreden bij
OJA zouden kunnen doen.
Binnen de hardcore-scene is 25 Ta Life
een grote naam vertelt Anton verder.
Een band die met hardcore-punk een
positieve insteek wil maken en staat voor
oprechtheid, saamhorigheid en voor het
feit dat je gewoonweg hard moet werken
in je leven wil je iets bereiken. Dat gevoel
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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.
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Tweede ploegleidersvergadering
dorpsfeesten Aarle-Rixtel

Gratis Informatieavond 18 maart
2008 in Bakel “IN DE
KREUKELS”

Op woensdag 2 april a.s. vindt de tweede
ploegleidersvergadering plaats tbv de te
houden dorpsfeesten van 1 t/m 4 mei
2008. De vergadering begint om 20:30
uur in multifunctioneel centrum de Dreef
in Aarle-Rixtel. Bij deze nodigen wij alle
ploegleiders uit hierbij aanwezig te zijn.
Op de vergadering zal wat dieper
ingegaan worden op het programma en
zullen de programma boekjes en loten
worden uitgereikt. We willen namens het
comité dorpsfeesten benadrukken dat er
op dit moment genoeg ruimte is voor
eventuele extra ploegen die graag zouden
willen deelnemen aan de dorpsfeesten.
Kort omschreven doen de deelnemende
ploegen mee aan 4 onderdelen van de
dorpsfeesten, te weten; het maken van
een Joker, het deelnemen aan de
quizavond op vrijdag, het deelnemen aan
het cultureelprogramma op zaterdagavond en deelname aan de zeskamp op
zondagmiddag. Als deelnemende ploeg
geniet u van het voordeel een tafel te
kunnen gebruiken in de feesttent op alle
avonden, dit is een voorrecht wat alleen
deelnemende ploegen hebben. U kunt
daardoor alles vanaf de eerste rang
volgen. Hebt u een leuke vriendengroep,
vereniging of straat/buurt, geef u dan snel
op voor het gezelligste evenement van
Laarbeek.
Opgave kan geschieden bij Jorg Krijnen
op telefoonnummer 06-20351832 of via
email: jorgkrijnen@chello.nl.
Natuurlijk mag u ook gewoon binnen
lopen tijdens de ploegleidersvergadering
op 2 april a.s.
We gaan er in ieder geval vanuit alle
ploegleiders van de reeds deelnemende
ploegen dan te begroeten. Tot dan!
Namens stichting Dorpsfeesten AarleRixtel,
Jorg Krijnen, secretaris.

(Schadevergoeding bij letsel na ongeluk,
medische fout, bedrijfsongeval of beroepsziekte). Vrijwel iedereen heeft wel
een familielid dat ongewild gewond of
ziek is geraakt bij een verkeersongeval of
iets dergelijks. Slachtoffers blijven vaak
lang onbewust van de schade die ze oplopen, terwijl daarvoor meestal volledige
schadevergoeding mogelijk is. Ook weten
veel slachtoffers niet waar ze terecht
kunnen.
Op 18 maart 2008 wordt in Café-Zaal ‘De
Kroon’ in Bakel een informatieavond
gehouden over schadevergoeding bij
letsel. Mr. Van Schaik verschaft inzicht en
tips uit de dagelijkse praktijk.
De opzet van de avond is als volgt:
19.45 uur Zaal open
20.00 uur Presentatie door Mr.
Peter van Schaik, letselschade-advocaat
bij Advocatenkantoor Post te Helmond.
Mr. Van Schaik gaat onder andere in op
de berekening van langdurige letselschadeclaims, valkuilen bij keuringen en
verlaging van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
21.00 uur Pauze
21.20 uur Vervolg presentatie en
gelegenheid voor vragen van deelnemers.
22.00 uur Einde
Let op: er zijn nog plaatskaarten beschikbaar.
Wilt u reserveren, belt u dan zo snel
mogelijk naar Advocatenkantoor Post, tel.
0492-513359. Het aantal plaatsen is
beperkt. Plaatskaarten worden verstrekt
op volgorde van aanvraag.
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Bericht van:
De Bakerstreet band zal de afterparty
verzorgen. Deze band was vorig jaar voor
het eerst te gast op ons festival en heeft
de hele tent op de dansvloer gekregen.
Daarom hebben we ze dit jaar wederom
gecontracteerd. Dat belooft dus weer een
groot feest te worden.
Maandag sluit het festival af met non-stop
blaasmuziek van 11.00 tot 21.00 uur.
Traditioneel sluiten de Klokkendorpers
vanaf 19.00 uur het festival zelf af.
Entreekaarten zijn vanaf zaterdag 22
maart verkrijgbaar. Voor zaterdagavond
kosten deze •12,50 in de voorverkoop en
•15,00 aan de kassa. Op zondagavond
is de entree •7,50 (zowel in de voorverkoop als aan de kassa). De kaarten
zijn te verkrijgen bij Bakkerij Van Brug,
Dorpsstraat 19, Aarle-Rixtel, bij de
Ganzehut, Kerkstraat 4, of kunnen
worden besteld via www.klokkendorper.nl.
De rest van het weekend is de entree
gratis.
Aarle-Rixtel, 12 maart 2008

Programma
Blaaskapellenfestival
Tijdens het Pinksterweekeinde van 10 t/m
12 mei a.s. wordt het weer gezellig in de
tent op het plein bij de pomp. Voor de 42e
keer vindt dan het Blaaskapellenfestival
plaats.
Op zaterdag barst het feest al meteen
los. Nadat het enthousiasme van de
Zwarte Fanfare de tent heeft opgewarmd,
zullen de Global Kryner uit Oostenrijk er
weer een grandioos spektakel van
maken. In 2006 waren ze al te gast en
hebben ze er al een enorm feest van
gemaakt. Inmiddels hebben ze natuurlijk
niet stil gezeten en is er recentelijk een
nieuwe CD van ze uitgekomen, die
wederom de blaasmuziek en de popmuziek dichter bij elkaar heeft gebracht.
Een genot voor oog en oor!
Zondagmiddag vullen de warme klanken
van meerdere blaaskapellen weer de
tent. Daarnaast zijn er diverse activiteiten
voor de kinderen, zodat iedereen zich
prima kan vermaken.
Op zondagavond hebben we een fantastisch programma samengesteld. De
Klokkendorper geven een uniek concert.
Samen met een aantal gasten, waaronder Lieke van Duppen en Striepke
Veur, zullen zij een spetterend programma brengen vol bekende nummers. Niet
alleen vanwege de muziek en de gasten
zal dit een bijzonder optreden zijn, maar
ook omdat de samenstelling van het
orkest na het festival ingrijpend zal
veranderen. Een aantal muzikanten zal
een nieuwe muzikale weg inslaan,
waardoor zij het orkest gaan verlaten.
Dus als u nog een keer van de huidige
samenstelling wilt genieten, kom dan op
eerste Pinksterdag naar de tent en laat u
verrassen door De Klokkendorper met…

I.V.N. Contactavond.
Op 20 maart heeft het I.V.N. Laarbeek
weer haar maandelijkse contactavond.
Voor deze avond hebben we een dialezing van dhr. Henk van Dijk: Henk heeft
een uitgebreide lijst met onderwerpen;
Het zijn stuk voor stuk prachtige beelden
waarbij Henk met veel passie voor de
natuur zijn toelichting geeft.
Wij hebben gekozen voor de lezing
spelen met licht en schaduw in de
natuur. landschappen, vogels en
zoogdieren.
De avond begint om 20.00 uur en vindt
plaats in het I.V.N. gebouw aan de
Beekseweg in Aarle Rixtel, en is voor
iedereen gratis ook niet leden zijn
welkom
39
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In de afgelopen periode was het weer ook
weer eens flink van slag. In het weekeind
van 1 op 2 maart werd de uitdrukking ‘
maart roert zijn staart ‘ meteen bewaarheid. Naast de klokkengieterij brak een
forse tak van een treurwilg door de harde
wind. De tak, volgens mij was het 3/4 van
de hele boom, kwam op de weg terecht
en nam in de val een lantaarnpaal mee.
De weg werd versperd, maar gelukkig
was de brandweer er snel bij om de weg
weer vrij te maken. Ook aan de Helmondseweg en bij kasteel Croy sneuvelden de
nodige bomen. Her en der werden ook
dakpannen van hun plaats verschoven of
zijn ze gesneuveld. Dat het onstuimige
weer bovendien invloed heeft op het
gedrag van de jeugd, is voor de ouderen
onder ons een bekend gegeven. Zou het
weer misschien dan te maken hebben
met het volgende item?
OVERLAST JEUGD;
De laatste tijd krijgen we weer vaker
meldingen binnen van overlast gevende
jongeren die vanuit de horeca naar huis
terugkeren. Met name van jongelui die
vanuit Helmond richting Aarle en Lieshout
gaan. De thuisreis wordt nogal eens gekenmerkt door veel lawaai en behoorlijke
vernielingen. Vanaf de kant van de politie
kan ik hen toezeggen dat we de
controles zijn gaan intensiveren en dat we
weer strenger optreden. De eerste verbalen zijn al gevallen op de Helmondseweg.
VERKEERSONGEVAL;
Op de vroege woensdagmorgen 5 maart,
het had ‘s nachts wat gevroren, reed een
19 jarige jongedame uit Lieshout het
prachtige Aarle-Rixtel binnen. Vanaf de
Bavariabrug krijg je meteen een lange
bocht. Als je deze probeert te nemen als
het wegdek licht opgevroren is en
bovendien heb je banden als een
biljartbal (niet zo wit, maar wel zo kaal)

dan is een flinke duik in de vangrail het
gevolg. Auto zo goed als total loss en de
vangrail ontzet. Het meiske kwam met de
(flinke) schrik vrij.
WILDZANG IN DE VOLIÈRE;
Van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming kreeg ik bericht dat zij
enkele weken geleden proces-verbaal
hadden opgemaakt tegen een man uit
Aarle-Rixtel. In zijn volière aan de Lieshoutseweg werd een flink aantal vogels
aangetroffen, die niet de vereiste pootring
hadden. De vogels werden inbeslaggenomen en zullen na gewenning weer in
de vrije natuur worden teruggezet. Het
ging om vinken, putters, sijzen, een vink
en een kwartel.
VERNIELING AAN AUTO’S;
Van 23 op 24 februari werd een auto,
welke geparkeerd stond aan de Kouwenberg, met een scherp voorwerp bekrast.
Op 6 maart vond de eigenaresse van een
andere auto haar voertuig, dat aan de
Lieshoutseweg geparkeerd stond, terug
met schade aan het slot en een deuk in
de deur. Of er in het laatste geval sprake
is van vernieling of poging tot inbraak is
niet duidelijk. Wel duidelijk is dat de
dader (figuurlijk dan) op het kerkhof ligt.
Tot zover voor deze keer,
Vriendelijk groet,
John Geerts, uw buurtbrigadier.
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Gouden huwelijksfeest:
Op 11 november 1907 huwde te Beek en
Donk de heer Nicolaas van de Elzen met
mej. Leonarda de Haard, samen 41 jaren
oud, die naar menselijke berekening, best
aan hun gouden bruiloft zouden
toekomen. En die berekening heeft niet
gefaald. Zij woonden aanvankelijk, erg
tevreden met hun hard bestaan op Donk,
totdat daar de arbeidsvreugde ernstig
werd verstoord. Het gezin van den Elzen
kwam naar Aarle-Rixtel. De gouden
bruidegom van thans was van beroep erg
actief en de trouwe knecht en harde
werker, die hij altijd geweest was,
verkreeg op diens faam spoedig arbeid te
Helmond. Elf kinderen schonk zijn
dappere vrouw het leven, waarvan er niet
minder dan vier door de dood, een zoon
en een dochter zelfs op negentien en
twintig jarige leeftijd, ontnomen werden;
twee veelbelovende kinderen, wier verlies
beide ouders zo vele jaren tot in hun ziel
moest grieven. Hun leven was alzo vol
beproevingen. Ze hebben hun zeilen
evenwel weten uit te zetten, als ze de
maatschappelijke wind mee hadden en de
zegeningen van de Hemel als goede
christenen dankbaar aanvaard. Hun
huwelijksleven was een rijk leven, dat
volgende week maandag met een gouden
kroon in tegenwoordigheid van een talrijk
kroost zal worden gesierd. Het
verenigingsgebouw van de Kerk, in wier
dienst de bruidegom nog altijd
verrichtingen heeft, zal hiertoe ruimte
bieden, waar voor iedereen gelegenheid
zal zijn, het jubilerende paar te feliciteren,
want van 1 tot 2 uur is het receptie.
Helmondse Courant 9-11-1957
Harmonie “De Goede Hoop:
Harmonie “De Goede Hoop houdt van42

daag, zaterdag, haar jaarlijkse collecte.
Het korps maakt tegelijk een muzikale
wandeling door de voornaamste straten
van het dorp. Om half drie vanmiddag
vangt de collecte aan. Dat zij mogen
slagen, is de vurige wens van het ganse
dorp.
Helmondse Courant 9-11-1957
Verkeersongeluk:
De heer J. Hendriks, kwam rijdende op
de motorfiets op de hoek Kouwenberg,
tegenover de winkel van Verhoeven in
botsing met de bestelwagen van de v.d.
Ven uit Gemert. Bij het nemen van de
haakse bocht bij het plantsoen ging de
heer H. te ver naar links uit, zodat hij op
het linker weggedeelte, waar de
bestelwagen uit de Klokstraat kwam
aangereden, niet meer ontwijken kon.
Met zijn hoofd botste hij tegen de
kopspiegel van de wagen, waarbij hij een
diepe wonde in het gezicht opliep. Het
voorwiel van de bromfiets was volledig in
elkaar gedeukt. De wagen bekwam geen
averij. Dokter Wijnheimer uit Beek en
Donk verleende heelkundige hulp. Het
slachtoffer werd opgenomen in het
woonhuis van de heer G. Swinkels en, na
behandeling door de dokter, naar huis
vervoerd. Wachtmeester Rietveld was
terstond ter plaatse aanwezig en maakte
proces verbaal op.
Helmondse Courant 9-12-1957

123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
Inlichtingen
123456789012345678901234
123456789012345678901234
voor adverteren
123456789012345678901234
in het Gemeenschapsblad
123456789012345678901234
Ad Loos Kerkstraat 39
123456789012345678901234
123456789012345678901234
Tel 0492 - 382034
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234

