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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, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

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-Rixtel-
Tel: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 Keyserinne-
dael, 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-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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Zaterdag 5 april
19.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor

Tiny en Tiny Oosthoek – van der Vrande (verj. moeder)
Toon en Mien Kweens – de Hoon
Nelly Sterken – van Ravensteijn
Noud en Mio Raaijmakers
Wim en Corrie v. d. Bogaard – v. de Elsen (par.)

Zondag 6 april – 3e Zondag van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor

Jan Hendrix (trouwdag)
Jan Romme
Sien Nooijen (fund.)
Overleden ouders J. Jansen – Bens en dochter Antonette
Overleden ouders de Vries – Verbeek
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Jan van Dooren (O.L.Vrouwe gilde)
Martien van de Kerkhof

Tot welzijn van de parochie
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Anneke van den Heuvel - Verhagen
11.30 uur Kapel – Doopviering

Lin van der Putten, Terlingenplein 17.
Maandag  7 april
10.15 uur Mariëngaarde- Eucharistieviering
Dinsdag 8 april
10.15 uur Mariëngaarde- Eucharistieviering
Woensdag 9 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 10 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
 Vrijdag 11 april
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

Week van zaterdag  12 april t/m vrijdag 18 april
Zaterdag 12 april
18.30 uur Kerk- Eucharistieviering  - Samenzang

Frans Klomp
Ben Loomans
Anny van den Bogaard – van der Heijden (verj.)
Jo Houben (1e j. get.)
Overleden ouders van Stiphout - Kuijpers
Nico Schooneveld
Overleden ouders Jacobs-van Alphen en kinderen

Week van zaterdag 5 april t/m vrijdag 11 april
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Uit dankbaarheid
Tot welzijn van de parochie

Zondag 13 april – 4e Zondag van Pasen - Roepingenzondag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Jan en Anna van der Velden – van den Berg
Joke Smits (buurt)
Piet van der Velden (par.)
Jan Verhoeven (verj./fam. v.d. Vossenberg)
Overleden ouders Martens – Brouwers
Cisca Migchels (verj./fund.)
Jan Migchels (verj./fund.)
Jan van Roij (j. get.)
Jean – Francois Smulders

13.00 uur Kapel – Doopviering
Tjeerd van Rijbroek, Dijkmanstraat 1.

Maandag 14 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag  15 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 16 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 17 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
16.00 uur Kapel – Gouden bruiloft

Wim en Paula Thijssen, Bakelseweg 19.
Vrijdag 18 april
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

Overleden
Henk van Hout, Phaffstraat 32, 77 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  donderdag 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. De volgende doop vindt plaats op 15 juni(vaderdag). De
voorbereiding daarvoor is op 29 mei.
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Belgisch Klokje

Kort woordje van Pastor M. Deli
Schoon gezongen
Hiermee wil ik onze koren in de
bloemekes zetten.Ons dames- en
herenkoor hebben hun beste beentjes
voor gezet om de vieringen tijdens de
Goede Week en de Paasdagen heel
schoon op te luisteren. Ook het
Gemengd Koor ‘ De Klokkengieters ‘ - de
crème de la crème van de  Nederlandse
koren - brachten op Paasdag met hun
schone stemmen veel warmte in de kerk.
We mogen er heel fier op zijn. Mijn dank
aan het kosters-equipe, de acolieten en
misdienaars en aan allen die zich
hebben ingezet om de vieringen goed te
laten verlopen en de kerk te versieren.
Afscheid
Op dinsdag 18 maart waren er vele
mensen in de kerk bij elkaar om
afscheid te nemen van Henk van Hout.
De vrienden van de motorclub droegen
hem op hun schouders naar zijn laatste
rustplaats. Henk werd begraven bij zijn
dochter Wilma, die bijna twee jaar
geleden veel te vroeg van ons heenging.
In ons hart en gedachten zijn we Mien,
Twan en Karin, Kyra en Freek, Roxsy en
Leroy en de familie nabij.
Prachtige beplanting
Het is heel mooi geworden rond het
nieuwe columbarium. De zeer creatieve
tuin-architect Jos Hendriks heeft prachtig
werk geleverd. We hebben in Aarle-Rixtel
een goed vezorgd kerkhof. Mede dankzij
Wim en de vrijwilligers, die alles goed
proper houden, kan het voor velen een
plek van rust, troost en ontmoeting zijn.
Orkaan in Aarle
In de avond op eerste Paasdag was er in
de zaal over de kerk een optreden van de
groep ‘Hurricane’. Er werd daar volle
damp muziek gemaakt. De madame van
het orkest kon goed zingen en de
drummer klopte er hevig op. Er was veel

belangstelling voor het gebeuren en de
zaal liep vol (met mensen). Niet alleen uit
Aarle maar zelfs van uit Beek en Donk,
Lieshout, Helmond en van nog veel verder
waren er naar ‘De Lantaarn’ gekomen.
En ten slotte nog dit: wéét u Hoe een
pastoor een paasei opeet…???  Welnu:
hij slurpt eerst het ei leeg en gaat dan
met de schaal rond!!!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

123456789012345678901234567890121234567890123456
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Zondag 13 april 2008 –
Roepingenzondag
Open Kloosterdag

De vierde zondag na Pasen staat op de
kerkelijke kalender genoteerd als
roepingenzondag. Dit jaar stellen veel
kloosters in Nederland op zondag 13 april
hun deuren open om belangstellenden
iets te laten proeven van motivatie en
inspiratie binnen de kloostermuren.
Hoewel de oude pastorie in Aarle-Rixtel
geen kloosterallures kent, nodigen wij –
zusters Ursulinen – mensen die
geïnteresseerd zijn in het religieuze leven
van harte uit om een kijkje te komen
nemen. U bent van harte welkom op
zondag 13 april tussen 14.00 en 17.00
uur in de Dorpsstraat 7.
Zusters Ursulinen.

JUBILEUMCONCERT

Margot Pagels (sopraan) en Rob Ras-
saerts (organist) delen aan belangstel-
lenden mee dat zij, vanwege het
bereiken van enkele (muzikale)
mijlpalen, voornemens zijn een

JUBILEUMCONCERT
te geven op

zondag, 20 april 2008,
om 14.30 uur,

in de parochiekerk van Onze Lieve
Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel.
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D a n k b e t u i g i n g

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons gesteund
hebben bij het overlijden van mijn man, ons pap en opa

   Jan van Bommel

Uw aanwezigheid tijdens de vieringen en de vele kaarten met troostende
woorden heeft ons heel goed gedaan. Ook dank aan Tosca en Ingrid voor de
mooie avondwake. En zeker voor pastor Deli een speciaal bedankje voor zijn
mooie warme woorden tijdens de uitvaart.
U allen hebt er toe bijgedragen om het voor ons wat draaglijker te maken.

Zus van Bommel
Kinderen en kleinkinderen.

Bibliotheek De Lage Beemden
Openingstijden Bibliotheek Beek en
Donk. Gedurende de zomertijd zijn de
openingstijden op zaterdag van 10 tot 12
uur (dus met ingang van zaterdag 5 april).
Tariefswijziging kleurenkopieën
Met ingang van 1 april wordt het tarief
voor het maken van een A-4 kleurenkopie
of kleurenprint in alle vestigingen van
Bibliotheek De Lage Beemden • 0,50.
Met korting naar
Ernst Jansz
Zondag 6 april treedt
Ernst Jansz op in Nia
Domo in Boekel met
een liedjes-concert.
Ernst Jansz speelde
jarenlang bij CCC-inc.
en is vooral bekend
als de oprichter van
Doe Maar.  Toegangs-
kaarten à  • 10  zijn
te verkrijgen bij Nia Domo en in de

Uit met je biebpas
Uit met je biebpas, nieuwe kortingacties.
Gratis rondleiding en korting op toe-
gangsprijs Van Abbemuseum.
Speciaal voor houders van de Brabantse
bibliotheekpas organiseert het Van
Abbemuseum gratis rondleidingen bij de
Trio tentoonstelling Cuevas, Mik, Stilino-
vic.  De rondleidingen zijn op vrijdag 4
april om 14.00 uur, zaterdag 12 april om
14.00 uur en woensdag 16 april om 14.00
uur.
Voor de rondleiding kunt u zich aan-
melden op www.vanabbemuseum.nl
De tentoonstelling Cuevas | Mik | Stilino-
vic is nog tot en met 4 mei te zien.
Met uw bibliotheekpas krijgt u het hele
jaar • 2,50 korting op de entreeprijs van
het museum.
Bibliotheek De Lage Beemden
www.bibliotheeklagebeemden.nl

vestigingen van Bibliotheek De Lage
Beemden. Op vertoon van uw
bibliotheekpas krijgt u • 1
 korting. Zondag 6 april om 20.00 uur in
Nia Domo in Boekel, de zaal gaat open
om 19.00 uur.
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COLLECTE HARTSTICHTING
van 13 / 20 april
Beste inwoners van Aarle-Rixtel,
In dit gemeenschapsblad vind U het
zakje voor de jaarlijkse collecte van de
Nederlandse Hartstichting
Een verzoek aan u gooi het niet weg
maar doe er een gift in want Hart-en
Vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer
één in Nederland. Jaarlijks sterven
ongeveer 45.000 mensen aan een
hartinfarct, beroerte of andere hart-of
vaatziekte. Hart-en vaatziekten zijn daar-
naast de grootste veroorzaker van
invaliditeit. Mede vanwege de sterk
groeiende zorgen ziektelasten hebben
hart en vaatziekten een enorme invloed
op de samenleving. De strijd van de
Nederlandse Hartstichting tegen hart-en
vaatziekten is hierdoor belangrijker dan
ooit. Dus beste mensen, laat onze
collectanten niet in de kou staan, ze
komen bij u langs in de week van 13 t/m
20 april.  Alvast heel erg bedankt.
Met vriendelijke groeten
comité Aarle-Rixtel

Dankbetuiging.
Hierbij wil ik, de kinderen, kleinkinderen en de schoonzonen,
iedereen bedanken voor de warmte die we mochten ontvangen,
bij het overlijden van ons Mariet. Het doet ons allemaal
goed de vele kaarten, bloemen en de grote belangstelling
bij de avondwaken en het afscheid in de kerk.
Ook wil ik het personeel van afdeling 7 west en de doktoren van het Catharina
ziekenhuis bedanken voor de goede zorgen en hun inzet.
Iedereen van de huisartsenpraktijk bedankt, vooral dokter Ton Engels. En ik
bedank Pastor Deli, die Mariet een rustig gevoel heeft gegeven in de laatste
uren. Mensen echt iedereen heel hartelijk bedankt. Met dit gevoel kunnen weer
doorgaan
Marilyn en fam. Josina en fam. Cindy en fam. en Piet Maas.

1e Lustrum kampioenschappen
driebanden van Laarbeek.

Op maandag 14 April zal voor de vijfde
keer een driebanden toernooi georgani-
seerd worden door biljartvereniging
,,Nooit Volleerd” in het Dorpshuis van
Lieshout. Er zal wederom gestreden
worden in 2 categorieën .
In  de A poule worden spelers ingedeeld
met een gemiddelde van boven de 0,350.
In de B poule worden alle spelers onder
de 0,350 ingedeeld. Het middagprogram-
ma begint om 13.00 uur, en het avond
programma begint om 18.30 uur, dit is
afhankelijk van het aantal deelnemers.
De finales worden gespeeld op zaterdag
26 april om ±20.00 uur waarna de
prijsuitreiking zal plaats vinden.
U bent van harte uitgenodigd om een
kijkje te komen nemen.

Commissie driebanden: A v Veggel.

Nooit Volleerd
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SCOUTING
HELPT U

HET VOORJAAR
IN DE BOL TE KRIJGEN!!

Dit doen we met een drietal, intussen
misschien bij u bekende, acties.
We beginnen op zaterdag 5 april. Dan
komen de Bevers en Welpen bij u langs
met potgrond tussen 10.30 en 15.00 uur.
Lekker makkelijk, hoeft u er zelf niet mee
te sjouwen, wij zetten de zakken voor u
in uw tuin of schuur! De kosten van 1 zak
zijn •. 3,— en 6 zakken voor • 15,—
Een week later op 12 april komen de
Kabouters en Scouts tussen 10.00 en
15.00 uur bij u aan de deur met diverse
soorten geraniums voor in de potgrond.
We hebben dit jaar hangende en staande
exemplaren in de kleuren rood, wit en
roze. Ze kosten • 1,25 per stuk 10 voor
• 12,50 + 1 gratis. We hopen natuurlijk
dat de tuin of het balkon weer compleet
opfleurt, zodat onze jeugd op een te gek
kamp kan gaan. Dan heeft u waarschijn-
lijk het voorjaar al in de bol en gaat thuis
grote schoonmaak houden. Alle (nog
verkoopbare) spullen die u tegenkomt die
voor u overbodig zijn geworden willen wij
graag hebben voor onze jaarlijkse
vlooienmarkt.
Deze wordt gehouden op zondag 20
april van 10.00 uur tot 14.00 uur.
De verkoop per opbod zal rond 10.30 uur
beginnen en er is ook weer een kraam
met koffie en lekkere broodjes.
Van maandag 14 april tot en met vrijdag
18 april kunt u uw spullen brengen naar
de blokhut aan de Jan van Rixtelstraat.
Hier zijn van 18.30 uur tot 21.00 uur
mensen aanwezig om uw spullen aan te
nemen. Dit geldt ook op zaterdag 19 april
van 09.00 uur tot 15.00 uur. Mocht u echt
niet in de gelegenheid zijn om uw spullen
zelf te komen brengen, dan kunt u naar
de blokhut bellen (383333) en zullen we

ze op zaterdag bij u ophalen.
Al uw verkoopbare spullen kunt u bij
ons kwijt op een paar uit zonderingen na
tw:
* Geen computer beeldschermen en TV
* Geen banken of matrassen
* Geen koelkasten/vrieskisten
* Geen chemisch afval
Graag tot ziens in het dorp of op de
Blokhut.                Scouting Aarle-Rixtel.

 
Scouting Aarle-Rixtel

Plan Witte Poort
heet voortaan Zonnetij

Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft op
11 maart jl. overleg gevoerd met Woon-
stichting Laarbeek. Het overleg werd
gevoerd als voorbereiding op de komende
openbare vergadering van het Platform op
14 april a.s. maar tevens ook om kennis
te maken met het nieuwe team van
directeur en projectmanager voor het plan
de Witte Poort zoals dat tot nu toe in
Aarle-Rixtel bekend stond. Maar daar
komt verandering in! De Woonstichting
heeft definitief besloten om de naam
Zonnetij aan het plan te geven en dus
praten we vanaf vandaag over Zonnetij en
niet meer over de Witte Poort.
Het Platform heeft de directeur van de
Woonstichting de heer Erik van Daal en
de heer Henk Agricola, projectmanager
van het plan Zonnetij uitgenodigd om de
voortgang van het plan Zonnetij toe te
lichten op 14 april in de Couwenbergh.
Beide heren hebben toegezegd hieraan
graag gevolg te willen geven. De heer Erik
van Daal zal nader ingaan op de nieuwe
Woonstichting die na de fusie in heel
Laarbeek zal opereren. Via het platform
en de openbare vergadering kan de
Woonstichting ook dichter bij de Aarlese
bevolking staan en zo ook direct met hen
communiceren.
Platform Aarle-Rixtel,
www.platformaarlerixtel.nl
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     5 Jarig bestaan  
                   Knal Acties 

 
1 t / m 5 april 2008: bestelt u een kaassoufflé, kipkorn, 

smulrol, krijgt u van ons de     2e  gratis 
 
8 t / m 12 april 2008: bestelt u een bami oriëntal, smulstaaf, 

Gehaktbal uit de jus, krijgt u van ons de   2e gratis 
 
15 t / m 19 april 2008: bestelt u een dobbenkroket,  

viandel, kipkorn, krijgt u van ons de    2e gratis 
 
22 t / m 26 april 2008: Bij elke bestelling van tenminste  
€ 12,50 aan snacks-frites krijgt u bij ons een overheerlijke 

                                         Roomijstaart van 1000 ml. gratis 
 

Le Patat Dorpsstraat 62 Tel: 384262 
De hele maand april op dinsdag t/m donderdag Schnitzel 

Champignonsaus voor € 5,00 

 
Actie 

Coupon 
 

1  
kinder-

ijsje 
 

€ 0,50 
 

Actie 
Coupon 

 
1 

Medium 
Milkshake 

 
€ 1,50 

 

Actie 
Coupon 

 
1 

Kipkorn 
 
 

€ 0,65 
 

Actie 
Coupon 

 
1 Blik 
Cola 

Light of 
Fanta of 
Pepper  
€ 1,00 
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BLAZERSKLAS
VOOR VOLWASSENEN

Harmonie De Goede Hoop wil bij
voldoende belangstelling in september
starten met een muziekopleiding voor
volwassenen.
Een jaar of zeven geleden heeft de
harmonie een aantal volwassenen in de
gelegenheid gesteld om op latere leeftijd
nog een muziekinstrument te leren
bespelen. Intussen is uit dit initiatief een
volwaardig orkest gegroeid dat elke
woensdagavond repeteert in De
Couwenbergh. Daarnaast treedt het
diverse keren per jaar op.
Harmonie De Goede Hoop wil opnieuw
zo’n initiatief starten. Hebt u belang-
stelling om uw muzikale talenten alsnog
te ontwikkelen, neem dan contact op met
secretaris Willem Verhoeven, tel. 06 –
4949 65 96 of per e-mail
info@willemverhoeven.nl.
Ook met vragen kunt u bij hem terecht.
Door uw belangstelling kenbaar te maken
verplicht u zich nog tot niets. Het gaat er

Familieconcert

Op zondag 6 april a.s. geeft harmonie De
Goede Hoop haar jaarlijkse familie-
concert. Tijdens dit concert zullen alle
onderdelen van de harmonie voor u op-
treden. De AMV-leerlingen, de leerlingen-
slagwerkgroep, de slagwerkgroep, het
leerlingenorkest, het opleidingsorkest,
het OJO-orkest en het harmonieorkest
zullen een afwisselend programma voor u
verzorgen met allerlei soorten muziek.
Het concert begint om 14.30 uur in De
Dreef te Aarle-Rixtel.
Wij nodigen iedereen van harte uit dit
concert te bezoeken.
Het bestuur van
harmonie De Goede Hoop.

Harmonie
De Goede Hoop

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

in eerste instantie om te weten of er
belangstelling is voor zo’n opleiding. Met
de belangstellenden wordt dan in mei of
juni een informatieavond belegd.

123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234KKKKKlokje

Te Koop / te huur gevraagd:
Te koop of te huur gevraagd garage (box)
voor stalling auto. Tel: 06-43.06.66.60.
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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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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

DORPSFEESTEN 2008

Op woensdag 15 April wordt door de
stichting dorpsfeesten in samenwerking
met de seniorenvereniging/KBO aan alle
55 plussers van Aarle-Rixtel in de Dreef
een gezellige avond aangeboden,
aanvang 20.00 uur.
De zaal gaat om 19.00 uur open.
De toegang is gratis. De avond wordt
verzorgd door ‘De die en ik‘ Deze groep
is regelmatig te beluisteren op Omroep
Brabant. Ze zorgen voor een gezellig
avondje cabaret op z´n Brabants, met
veel liedjes en sketches. Gerdie v.d.
Heuvel, Bert v. Dinther, Frank Gloude-
mans en Wilhelm v.d. Wijgert zetten
diverse (doldwaze) typetjes neer. Kortom,
een heerlijk avondje Brabantse humor en
zang. Wij hopen veel leden en niet leden
(maar wel 55 plussers) in de zaal te zien
om samen te genieten van deze gewel-
dige aanbieding van de Stichting
Dorpsfeesten. Wij zijn heel blij dat zij
ieder jaar niet alleen de jongeren maar
ook de ouderen betrekt bij de Dorps-
feesten zodat het een feest is voor de
hele gemeenschap van Aarle-Rixtel.
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 ver-
toon 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 kortings-
kaarten  betreft !

Geslaagd paasfeest.

Eerste Paasdag togen een groot aantal
kinderen, ouders en andere belang-
stellenden naar Croy om op uitnodiging
van de Dikkemik, de folkloregroep van de
Aarlese heemkundekring, het Paasfeest
mee te vieren. Een groot aantal kinderen
had hiervoor al deelgenomen aan de
kleurwedstrijd. Alvorens de winnaartjes
bekend werden gemaakt gingen de
aanwezige kinderen enthousiast aan de
slag met het zoeken naar de paaseieren
die door de Paashaas waren verstopt.
Het waren- volgens traditie- echte kippen-
eieren die ter gelegenheid van Pasen, het
lentefeest, prachtig waren gekleurd.
Hierna werden de paaseieren onder
elkaar verdeeld en vind de prijsuitreiking
plaats.Er waren drie winnaartjes, maar
gelukkig kregen ook de andere kinderen
een prijsje.Hierna werd het paasvuur
ontstoken. Aanvankelijk wilde het snoei-
hout niet zo goed branden m,aar toen de
fik er eenmaal goed inzat, was er geen
houden meer aan! Een aantal kinderen
mocht bijna tot aan het einde blijven en
hebben dan ook volop genoten van het
mooie vuur. Want hoe vaak maken
kinderen dit soort spannende taferelen
nog mee? Als het aan Dikkemik ligt zal
deze oude traditie nog jaren worden
voortgezet! Nu op naar 30 april , naar het
planten van de meiboom op de
Kouwenberg
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Op bezoek bij Rina Smulders-van den
Elsen.
Zaterdag 15 maart 2008 zal Rina nog
lang blijven herinneren. Ter gelegenheid
van het vijfentwintig jarige jubileum als
bestuurslid en secretaris van de ponyclub
Onze Lieve Vrouwe Ruitertjes werd zij
onderscheiden met de bronzen speld van
de KNHS (Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportbond). Ach, zegt Rina,
zoiets kun je verwachten als je
vijfentwintig jaar je inzet voor de
vereniging. Maar dat ik een lintje zou
krijgen, daar heb ik helemaal niet aan
gedacht. En het gekke is nog wel dat
deze werd uitgereikt door de
burgemeester van Laarbeek de heer
Hans Gilissen. Maar dat heeft zijn
redenen. De ponyclub OLV Ruitertjes is
een Aarlese vereniging en Rina woont wel
in het stedelijke Helmond, maar in haar
hart is ze nog gewoon een Aarle-Rixtelse
gebleven. Boodschappen doet ze ook
hier. Maar dat zijn alle mensen hier in de
buurt, vertelt Rina. Het is nu wel aan het
veranderen. De nieuwkomers hebben
geen binding meer met Aarle-Rixtel en
dat zal de komende jaren wel doorzetten.
Vandaar dat de aanvrage gedaan in

Helmond overgeheveld werd naar
Laarbeek. En onze burgemeester en het
college hebben een grote waardering voor
mensen die zich inzetten voor de jeugd.
We moeten deze op handen dragen,
onze toekomst ligt in de handen van de
jeugd. Neem de tijd om de jeugd wegwijs
te maken. Geef ze ontspanning, breng ze
samen met anderen, leer ze optrekken
met elkaar. De energie die daarin gestopt
wordt komt terug in mensen die de
maatschappij weer dienstbaar zijn.
Vandaar dat de heer Gilissen dankbaar
gebruik maakte om aan een Helmondse
in Aarle-Rixtel de koninklijke
onderscheiding uit te reiken. Hare
majesteit heeft het behaagd om u te
benoemen tot lid in de Orde van Oranje.-
Nassau. Hij had ook een brief bij van
Burgemeester Jacobs, die haar van harte
feliciteerde. Maandags kreeg zij van hem
ook nog een mooi boeket bloemen met
nogmaals de felicitaties.
Reportad is benieuwd hoe zij bij de
ponyclub terecht is gekomen. Ja, zegt
Rina, je gaat met de kinderen mee. Mijn
man Harrie, was bij de Hoefslag. Je gaat
met de kinderen mee naar de OLV
Ruitertjes die aan het oefenen zijn. Dat
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doe je wel met heel je gezin. En omdat je
daar iedere keer bent, valt dat op. Ze
waren op zoek naar bestuursleden die
wat konden doen. En aangezien je toch
iedere keer hier bent, zou dat erg fijn zijn.
Dat is nu dus alweer vijfentwintig jaar
geleden. Mijn kinderen, Hans, Marion en
Martijn zijn allang weer de deur uit,
intussen heb ik alweer 5 kleinkinderen,
maar de ruitertjes zijn gebleven. Martijn is
een bekende speler van ASV’33 in het
eerste elftal. De ponyclub is een
gezonde club, groot genoeg. We hebben
een dertigtal kinderen die pony rijden.
Van deze dertig zijn er zes jongens. Dat
is heel bijzonder. Bij de meeste clubs zijn
er dat hooguit een of twee. Maar het is
niet alleen pony rijden voor de kinderen,
ze gaan ook op pony kamp. Ze gaan een
middag schaatsen op de ijsbaan. Met
Sinterklaas een surprise avond. Zelfs een
familiedag op de Bedafse Bergen hebben
ze het afgelopen jaar gedaan. En die is
zo goed bevallen dat dit jaar wel een
herhaling erin zal zitten. We zijn groot
genoeg om dit allemaal te kunnen
organiseren. Als je minder leden hebt,
ontbreekt het geld om iets te
organiseren.
Het les geven aan de kinderen gebeurt
door vrijwilligers of ouders. Er zijn
verschillende ouders die cursussen
hebben gevolgd en die les geven aan de
kinderen. We hebben geen betaalde
krachten. Dat is trouwens ook niet te
betalen. Maar je ziet wel verschuivingen
naar de grote manage, waar je paard
staat en waar je dan individueel kunt
oefenen. Maar daar zit wel een behoorlijk
prijskaartje aan. Als je een pony hebt, zul
je die dagelijks moeten verzorgen, niet
alleen eten geven, maar ook de stal
uitmesten. Hij zal geborsteld moeten
worden in de wei laten grazen en ook
weer op stal zetten. Je leert de kinderen
wel structuur in hun leven brengen.
Welke leeftijd hebben de kinderen, vraag
ik aan Rina. Ze kunnen bij ons terecht

vanaf zes jaar tot 18 jaar. Het jaar erop
dienen ze naar de Hoefslag te gaan, als
ze paard willen blijven rijden. De
concoursen die wij organiseren doen we
altijd samen. Wij doen dat op zaterdag
en op zondag de leden van de Hoefslag.
Om het alleen te organiseren is veel te
kostbaar. En er komt een hele
organisatie om de hoek kijken. Gelukkig
dat we tegenwoordig een laptop hebben
om alles te verwerken. Als je dat allemaal
op papier moet schrijven en uitwerken. Is
niet meer om te doen. Dan is een laptop
echt geld waard. Jullie oefenterrein ligt in
de Molenstraat in Aarle-Rixtel. Ja, zegt
Rina, dat huren we van de gemeente.
Maar ook de Hoefslag oefent daar.
Vroeger werd de grond vochtig gehouden
door water met een grote gierton erover
uit te sproeien. Maar daar zaten soms
toch nadelen aan. Als de ton niet schoon
was, liet dat zich goed ruiken. Vandaar
dat we jaren geleden daar een
regeninstallatie hebben aangelegd. Stof
voor de omwonenden is niet leuk. Maar
we hebben eigenlijk nooit klachten
gehad. Voor velen is het leuk om naar
paarden te kijken. We oefenen daar
dinsdag en donderdagavond, na ons komt
de Hoefslag.
Als we vroeger op concours gingen,
deden we dat met een grote vrachtauto
waar de pony’s op konden. Maar
tegenwoordig rijdt iedereen met een
trailer achter zijn auto er na toe. Je was
met elkaar een echt team, nu is het wat
individueler, maar nog steeds erg leuk
onder elkaar. We namen zelfs een tent
mee. Dat was het herkenningspunt, daar
kwamen we bij elkaar. Daar was het eten
en drinken. Tot enkele jaren terug reden
we nog met een achttal, maar tegen-
woordig is een zestal al een prestatie om
die te laten rijden. Maar nu mogen ze in
een zestal rijden en die dat doen, zijn
veel beter gemotiveerd.
Ook in de kring Helmond maak jij je
verdienstelijk. Ja, je valt in voor iemand,
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Zorgvoorziening
voor terminale zorg
De Zorgboog
start hospice-voorziening

In september 2008 start De Zorgboog
met een hospice, een zorgvoorziening
voor terminale zorg. Mensen die on-
geneeslijk ziek zijn, kunnen hier tot aan
hun dood worden verzorgd. Zij kunnen 24
uur per dag rekenen op professionele,
verpleegkundige zorg in een huiselijke
omgeving. Met de realisatie van deze
high-care voorziening voor terminale zorg,
is de laatste schakel aan het palliatieve
netwerk in de regio Helmond en
omstreken een feit. Het hospice krijgt
een plek binnen Zorgboogcentrum
Mariëngaarde in Aarle-Rixtel en biedt
plaats aan zes gasten.
Afscheid nemen van het leven wordt
beschouwd als een onderdeel van het

zijn vrouw was ziek en ging daar
regelmatig naar toe. Zo leer je iets over
en nadien valt de desbetreffende weg.
Dan doe je maar een ding, je zet je in
voor het algemeen belang. Een jaar later
was ik penningmeester van het
Kringbestuur. Zo heb ik veel mensen
leren kennen. Ik heb het met liefde en
plezier gedaan. Ik zou nooit met een
computer hebben leren omgaan als mijn
kinderen mij niet hadden gezegd, dat een
verslag maken veel makkelijker was op
de PC dan op een typemachine. Dan
begin je eraan en achteraf ben je blij dat
die apparaten bestaan. Je kunt niet meer
zonder. Voor het Gemeenschapsblad is
Rina geen onbekende. Na Grad
Brouwers, die daar jaren het
Gemeenschapsblad rondbracht en de
collecte verzorgde, heeft zij de taak van
collecteren overgenomen. Wim
Verschuuren brengt het blad rond. Ja, zei
Rina, toen Grad het nog deed, kwam hij
altijd hier om een kopje koffie te drinken.
Reportad en Rina hebben samen over van
alles en nog wat zitten praten en dan
vliegt de tijd. Tijd om te gaan schrijven
want vandaag dient alles weer op de
redactie te liggen. Rina, nog van harte
gefeliciteerd met je onderscheiding
namens de hele Aarlese gemeenschap.

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.

Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.

Niet van namaak.

Dank voor de gastvrije ontvangst en
natuurlijk voor het heerlijke kopje koffie.
Reportad.
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6,45
Geldig heel de maand juni 2007

leven en daarmee krijgt ook palliatieve
zorg steeds meer een plek in de
samenleving. De Zorgboog maakt deel uit
van het netwerk palliatieve zorg Zuidoost-
Brabant. In dit netwerk ontbreekt het
echter nog aan een laatste schakel in
het netwerk, een hospice. Een hospice
(gastverblijf) is van oorsprong een
klooster dat onderdak bood aan pelgrims
en andere reizigers. Tegenwoordig wordt
het woord gebruikt voor een huis met een
huiselijke sfeer waar terminale zorg wordt
gegeven aan mensen met een beperkte
levensverwachting.
High-care hospice
De Zorgboog heeft al lange tijd de wens
een hospice te realiseren om daarmee
palliatieve zorg in alle facetten te kunnen
bieden. Medio 2007 ontving de organi-
satie een toezegging van het zorgkantoor
voor een aantal hospicebedden. Na
uitgebreid onderzoek naar mogelijkheden
en locaties is gekozen voor de opzet van
een high-care hospice op de derde etage
van Zorgboogcentrum Mariëngaarde in
Aarle-Rixtel. Het hospice, dat plaats
biedt aan zes gasten, wordt nog deze
zomer gerealiseerd. Het streven is deze
nieuwe zorgvoorziening voor terminale
zorg per 1 september 2008 gereed te
hebben voor ontvangst van gasten.

Beste Dames

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.
Dinsdag 8 april
Dorpswandeling vertrek om 19.00 uur
Kerkplein. Dorpswandeling onder leiding
van Henk van Beek.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Het bestuur

Stichting
Watersportkampen Aarle-Rixtel

Hallo mede loosdrechtgangers en toe-
komstige  loosdrechtgangers.
Voor de 38e keer organiseren wij een
watersportvakantie kamp op het Holtus-
eiland  in de Loosdrechtse plassen .Het
kamp is bedoeld voor jongens uit Laar-
beek en omstreken, vanaf 13 jaar. Je
moet wel goed kunnen zwemmen .
De leiding van het kamp bestaat uit
deskundige mensen. Zij kunnen je, als je
dat zelf wilt, het zeilen leren, en waarbij
je eventueel een diploma kunt halen .
Verder kun je er vissen, kanoen en
zwemmen. s Avonds  zit je met z n allen
rond het kampvuur, voor ’n kaartspelletje
of iets anders.
Het kamp is in de week  van 2 t/m 9
augustus
We vertrekken met de bus vanaf het
kerkplein in Aarle Rixtel. De kosten voor
deze week zijn • 145,—. Heeft dit je
interesse gewekt ?  Er wordt een
informatie avond gegeven op vrijdag
11 April  a.s in de blokhut van de
scouting.  Adres: Jan van Rixtelstraat te
Aarle-Rixtel
Aanvang informatieavond: 20.00 uur.
Hier kun je ook inschrijven voor deel-
name, inschrijfgeld  •  15 ,—.
Natuurlijk zijn ouders ook van harte
welkom op deze avond .
Men kan er nog foto’s en video bekijken
van voorgaande jaren .
Verder kun je ook opgeven bij.
Jan van Geel   telefoon   0492-381239
Len van Teeffelen  “      0492-450195
Wim van Dijk       “        0492-382473
Dus tot ziens op vrijdag 11 april in de
blokhut.
Met een vriendelijke zeilgroet
S.W.A.R



Overhandiging Europese vlag
door Toine Manders

Maandag 17 maart jl werd door Europar-
lementariër Toine Manders de Europese
vlag overhandigd aan Burgemeester en
Wethouders van Laarbeek.
De plechtigheid vond plaats in het ge-
meentehuis te Laarbeek.
De burgemeester heette Toine Manders
van harte welkom en gaf uitvoerig weer
hoe het staat met de gemeente
Laarbeek. Een fruit- groentemand van
Croyse artikelen werd aan hem
overhandigd.
Hierop memoreerde Manders het belang
van de Europese vlag en dat we trots
mogen zijn op onze Europees lidmaat-
schap.
De 12 sterren, afgeleid van 12 Israëlische
stammen, op de vlag staan symbool voor
de cirkel van stabiliteit.
De aanwezigen werden in de gelegenheid
gesteld om vragen te stellen, waar mini-
maal gebruik van werd gemaakt. Mogelijk
omdat de regionale pers afwezig was.
Volgens Manders zou ruim 80%, natte

vingerwerk, van de Nederlanders Euro-
pees gezind zijn. Ruim 300 gemeenten
beschikken reeds over de Europese vlag.
Hierna werd in het bijzijn van afgevaar-
digden van de vijf Laarbeekse gildes de
Europese vlag gehesen.
Een vlag die dag en nacht buiten mag
hangen.
Nobis

Voortreffelijk optreden van:
Gemengd Koor
De Klokkengieters

Maandagavond 17 maart j.l. mochten we
getuigen zijn van een voortreffelijk optre-
den van Gemengd Koor De Klokken-
gieters. De kapel van Huize Mariëngaar-
de was goed gevuld.
Het koor opende het passie- en lentecon-
cert met de Psalm CXX van Otto Olsson.
Daaropvolgend werden Notre Père  en
Ubi carita et amor van Maurice Duruflé,
De Profundis van Christoph Willibald von
Gluck, Ehre sei dir, Christe van Heinrich
Schütz, God so loved the world van John
Stainer en Ego sum panis van Michael
Haller ten gehore gebracht.
De aanwezigen genoten met volle teugen
van de prachtig uitgevoerde werken.
Margot Pagels zong daarop als sopraan-
solo God, mijn God van Bernard Huijbers
en O Divine Redeemer van Charles
Gounod. Wat een geweldige, duidelijke
en zuivere stem. U kent ze wel, de
koude rillingen die je soms ervaart bij
bijzondere gebeurtenissen. Het over-
kwam me, zonder spijt.
Vervolgens konden we genieten van het
orgelsolo van Rob Rassaerts. Ook de
toehoorders kregen de gelegenheid om
met het koor de samenzang ‘Lam Gods,
dat zo onschuldig’, te zingen.
Met het lied Izje van Dimitri Bortniansky
werd de Passiemuziek afgesloten.
Hierna volgde de Lentemuziek uitvoering
met de navolgende liederen; As torrents
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in summer van Edward Elgar, The long
day closes van Arthur Sullivan, So weich
und warm van Peter Cornelius, Tourment
les jours van Etienne Daniel en Viele
verachten die edele Musik van Gottfried
Wolters.
Het laatste lied vertelde genoeg.
“Veel mensen versmaden mooie muziek,
dagelijks ontstaat daar ruzie over. Maar
wie hier op aarde zoiets niet eert, zal ook
in de hemel het Sanctus niet horen.
Want wie zich de muziek niet eigen
maakt, zal de hemelse vreugde niet
kennen; geen lichtstraal zal hem helpen
in moeilijke tijden, hij blijft een dwaas tot
het einder der dagen”.
Ja beste mensen als je van zo’n gewel-
dige uitvoering niet warm wordt, dan mis
je heel wat.
Het was meer dan de moeite waard om
een uur te mogen vertoeven in de kapel.
Nobis

123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234KKKKKlokje

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.

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, wenkbrau-
wen. Of wilt u komen voor een
schoonheidsbehandeling of pedicure-
behandeling? Dat kan natuurlijk ook! Wij
werken met Sans Soucis, Biodroga en
Atame. Voor meer info: “La Belle Vie”
0492-383024  Heindertweg  24   Aarle-
Rixtel.
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Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

openingstijden:
ma 13.00-17.00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

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

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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Jeugd3daagse!

De organisatie van de jeugd3daagse
heeft al weer leuke plannen voor het
komende jaar! Ieder jaar worden de
ideeën weer doller en dwazer! Ik weet
niet of dit aan onze nieuwe versterking ligt
of aan de oude rotten in het vak, die de
jeugd3daagse dit jaar alweer voor de 5e

keer organiseren. Het thema staat alweer
vast en wij hebben er weer allemaal erg
veel zin in! Dit jaar gaat het spetterend
gebeuren plaats vinden op 12, 13 en 14
augustus 2008! We gaan weer erg veel
pret beleven op het terrein van MF de
Dreef. Wij zijn dus al hard aan het werk
om er weer iets leuks van te maken. Er
ontbreekt alleen iets… en dat zijn de
kinderen! Deze week worden de
inschrijfformulieren op school uitgedeeld.
Kinderen die in Aarle-Rixtel op school
zitten krijgen er allemaal 1 mee naar
huis. Kinderen die met de taxi naar
school gaan, krijgen er 1 in de taxi-bus.
En mocht je er echt geen ontvangen
hebben kun je je inschrijfformulier
downloaden van onze site.
www.jeugd3daagse.nl  deze formulieren
kun je op dinsdag 22 april van 18.00-
20.30 of woensdag 23 april van 13.30-
17.00 inleveren bij de Dreef.  Neem dan
meteen geld mee om te betalen! Voor
groep 1 t/m 4 is dat 10 euro en voor de
groepen 5 t/m 8 is dat 12 euro. Kinderen
die 1 september 4 jaar zijn mogen mee
doen. Als je zelf niet kunt komen op de
inschrijfdagen, geef het inschrijfformulier
en het geld aan iemand anders mee die
wel komt.
Ook kun je je op deze dagen inschrijven
als leiding of hulpleiding. Wij denken aan
ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes,
oudere broers of zussen (vanaf 13 jaar
mag je al hulpleiding worden!) Wij
hebben ook dit jaar weer veel begeleiding
nodig om alles in goede banen te laten

lopen. De groep kinderen wordt nog ieder
jaar groter , dus hebben we ook meer
helpende handjes nodig! Bij te weinig
aanmeldingen voor leiding zijn wij helaas
gedwongen een selectie te maken
waarbij de kinderen, waarvan een ouder
zich heeft aangemeld als leiding, voor-
rang zullen krijgen. Wij hopen dat we
deze selectie niet hoeven te maken. Het
is ons andere jaren ook nog altijd gelukt,
dus ook dit jaar hopen wij weer op jullie
medewerking! Het is ook heel erg leuk
om met de kinderen bezig te zijn!
Wij hebben er weer erg veel zin in, jullie
ook?
Kom jel aanmelden op 22 of 23 april!

 

DANSAVOND
VOOR SENIOREN
Het zijn gezellige avonden, de dans-
avonden van de seniorenvereniging uit
Aarle-Rixtel. Elke derde dinsdag van de
maand komen de dansliefhebbers  in
zaal  “ ‘t Heuveltje”  bijeen om, onder het
genot van een drankje,  met elkaar een
dansje te wagen. Het blijft niet bij de
wals, de tango of de foxtrot. Ook de
swing, de twist en de sirtaki krijgen ruim
aandacht.
Dinsdag 15 april a.s. wordt alweer de
laatste dansavond van het seizoen
gehouden.
Voor de organisatoren een reden om er
een bijzondere avond van te maken. Zo
zal er een kleine onderlinge competitie
worden gehouden onder het motto
“Dancing as the stars”. Een deskundige
jury zal de deelnemers beoordelen en er
kunnen mooie prijzen worden gewonnen.
De avond begint om 20.00 uur.
De dansavond is toegankelijk voor alle
leden van de seniorenvereniging uit Aarle-
Rixtel. Aarzel niet als u zin hebt in een
gezellige dansavond, u bent allemaal van
harte welkom !

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
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Openingstijden showroom
wo-do  :13.30-18.00 uur
Vrij    : 13.30-21.00 uur
za     :09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

Vraag naar onze aanbiedingen!
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Stichting Klankbord stuurt brief aan de
Minister:
Onhaalbaarheid van weg ten
zuiden van het Wilhelminakanaal.

De Stichting klankbord, gevestigd in
Aarle-Rixtel, heeft een brief gestuurd aan
de minister van Verkeer en waterstaat
alsook aan Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant. In haar brief gaat de
Stichting nader in op de voorgenomen
plannen om een verkeersweg aan te
leggen ten zuiden van het Wilhelmina-
kanaal.
In haar brief wijst de Stichting de Minister
erop dat een weg ten zuiden van het
Wilhelminakanaal  onhaalbaar is.
Zo liggen er in Aarle-Rixtel – pal op de
plaats waar de weg (met zijn tunnels)  is
geprojecteerd - een tweetal grote
brandstofpijpleidingen namelijk, de
belangrijke oliepijpleiding Rotterdam-Rijn
alsook een van de belangrijkste
pijpleidingen van  de Defensie Pijpleiding
Organisatie, zie www.luchtmacht.nl/dpo.
Dit zijn -volgens de stichting- onover-
komelijke belemmeringen voor de aanleg
van een verkeersweg ter plaatse. Een van
de andere argumenten die door de
Stichting klankbord worden aangedragen
is het enorme knelpunt wat zal gaan
ontstaan als deze verkeersweg vlak ten
noorden van  Eindhoven ( bij Ekkersrijt)
wordt aangesloten op de A-50, de A2 en
de A58. Op deze plaats komt het in- en
uitgaande stadsverkeer en ook het
regionale verkeer namelijk samen met het
doorgaande verkeer. Een dergelijk knel-
punt zal structureel tot grote verkeers-
opstoppingen leiden.
De Stichting Klankbord pleit ervoor om
een eventuele verkeersweg ten noorden
Laarbeek aan te leggen. Hier zijn
nagenoeg geen belemmeringen. Boven-
dien kan  met een noordelijker gelegen
weg  het regionale en lokale verkeer van
het doorgaande verkeer worden geschei-

den.
De Klankbord pleit er zelfs voor om dit
noordelijker gelegen tracé eventueel door
te trekken naar de Middenpeelweg, die
op zijn beurt 4-baans kan worden ge-
maakt. De brief van de stichting kan in
zijn geheel worden geraadpleegd op
www.degroteklok.punt.nl

Luikse Markt:

Zondag 6 april 2008 houden wij een
Luikse Markt op het O.L.Vrouweplein
in Aarle-Rixtel van 9.00 tot 16.30 uur.
De opbrengst is voor aanschaf van een
tafel bij het zitje op dit plein. U bent van
harte welkom. Er zijn nog enkele
kramen te huur. Tel: 381276.

Waarschuwing bij het aanbieden
van containers

De groene en grijze containers moeten
altijd worden aangeboden met een
gesloten klep. Helaas komen de ophalers
nog vaak containers tegen waarbij dit niet
het geval is.
De ophalers zullen hier voortaan strenger
op controleren. Als de container open
staat, dus niet helemaal gesloten, krijgt
u een waarschuwing. Bij herhaling wordt
uw container niet meer geleegd.



De Zorgboog... zorg van jong tot oudDe 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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STICHTING
PLATFORM AARLE-RIXTEL

Na de drukbezochte en zeer geslaagde
vergadering van 3 september 2007 zal
Stichting Platform Aarle-Rixtel op 14 april
2008 om 20.00 uur in de Couwenbergh,
Dorpsstraat 1 te Aarle-Rixtel weer een
openbare vergadering houden,.  De opzet
van deze openbare vergadering is om de
hele bevolking van Aarle-Rixtel meer
inzicht te geven in de zaken waarmee
Stichting Platform Aarle-Rixtel zich de
laatste maanden intensief heeft bezig
gehouden en waar in de naaste toekomst
aan verder gewerkt wordt. Een aantal
zaken staan als  knelpunten en wensen
genoemd in het Integraal Dorpsontwik-
kelingsprogramma Aarle-Rixtel, kortweg
iDOP. Op verzoek van de Gemeente Laar-
beek heeft Platform Aarle-Rixtel op zich
genomen deze knelpunten en wensen
verder te beschrijven en uit te werken.
Elke inwoner van Aarle-Rixtel is van harte
welkom in deze tweede openbare
vergadering. Er worden aparte uitnodi-
gingen gestuurd naar alle verenigingen en
stichtingen in Aarle-Rixtel, zoals die
vermeld staan in de Gemeentegids
Laarbeek. Verder gaan er uitnodigingen
naar het College van Burgemeester en
Wethouders en de Gemeenteraad van
Laarbeek en persoonlijke uitnodigingen
naar de gemeenteraadsleden en commis-
sieleden woonachtig in Aarle-Rixtel. De
agenda van de openbare vergadering
staat nog niet helemaal vast, maar wij
willen graag enkele punten noemen en
welke sprekers hiervoor zullen worden
uitgenodigd.
- Servicepunt in het kader van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) door de heer F. Mulkens, direc-
teur Stichting Welzijn Laarbeek (SWL)
- Uitleg over Woonstichting  Laarbeek
na de fusie door de heer E. van Daal,

directeur, en toelichting op het bouwplan
Zonnetij (de Witte Poort), huidige stand
van zaken door de heer H. Agricola,
projectleider.
- Startersvereniging Laarbeek, geza-
menlijk bouwen van een eigen huis door
de heer L. Sloots, voorzitter van deze
vereniging, pas opgericht i.s.m. Platform
Aarle-Rixtel.
- Plannen “De Dreef” door de heer J.
Briels, wethouder van Gemeente Laar-
beek.
- Van Haven tot Kasteel, Juni Water-
maand van het jaar in samenwerking met
LTA ( Laarbeeks Toeristisch Advies-
orgaan) en de heer M. van Berlo,
bestuurslid van Sichting Van Haven tot
Kasteel en commissielid van Platform
Aarle-Rixtel.
Wij nodigen iedereen uit om deze
openbare vergadering bij te wonen.
info@platformaarlerixtel.nl   :
www.platformaarlerixtel.nl

De bomen zijn gekapt,
de sirene is verplaatst,
zou het eindelijk zover zijn,
dat bij plan Kersten wordt afgetrapt ?
Nabij het Klooster van het Kostbaar
Bloed,
vordert de verbouwing van de boerderij
gestaag,
ik kijk uit naar de tijden,
dat ik van het vanaf het terras,
mijn blik over de fraaie Biezen kan laten
glijden.
Op Paaszondag had de haas het zwaar,
bij de happening van Dikkemik,
hij moest zoveel eitjes sjouwen,
bijna kreeg hij ‘t aan zunne rikketik.
Het was een gezellige drukte daar op
Croy,
mijn kleinkinderen vonden het zo mooi,
dat ik volgend jaar weer mee mag.
RD



32

1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567AAAAAarle-RRRRRixtelBericht van:Bericht van:Bericht van:Bericht van:Bericht van:GGGGGemeenschapsblad

Budocentrum v. Rijt
Locatie Aarle-Rixtel. 
Op zondag 16 maart zijn de judoka’s van
Aarle-Rixtel naar Gemert geweest, voor
het lage banden toernooi. Er deden 8
judoka’s aan mee. Het is een toernooi
vooral voor nieuwelingen, die echt nog
moeten leren wat het is om een echte
wedstrijd te doen met een scheidsrechter
en een jury erbij. Maar met goede
begeleiding erbij, lukte het de judoka’s
heel goed. Er werd heel goed gestreden,
en de resultaten waren daarom ook goed.
5e  Tom Verschuuren en Megan v.Bek-
kum. 4e  Koen Cortenbach, Bart
Willems, Giel v.Wanrooy en Tom
Verhappen. 3e Job Willems.  2e Inga
Elbers.
Judoka’s proficiat. Coach Piet Maas.

Jubileumboek
ASV’33 75 jaar

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt
aan het jubileumboek van ASV’33 in
verband met het 75-jarig jubileum. Het is
vanaf nu mogelijk om je alvast in te
schrijven voor het jubileumboek, waardoor
je verzekert bent van een exemplaar.
Prijs per boek
Leden: • 5,00 / Niet-leden: • 10,00
Vul hiervoor onderstaande strook in en
lever deze via een gesloten enveloppe in
(inclusief het geldbedrag) bij één van
onderstaande adressen:
- Kantine ASV’33: Bakelseweg 9
- Arjen van den Tillaar: De

Duivenakker 54
- Rob Kerkhof: Brabantlaan 59
- Coen Vervoort: Rode Schutplein 9

LET OP!!!
Deadline is zaterdag 19 april 2008

Ja, ik wil het jubileumboek ASV’33 75
jaar

Naam:____________________________________

Adres:____________________________________

Woonplaats:________________________________

Telefoonnummer:____________________________

Lid ASV’33: ja  /  nee (doorstrepen wat
niet van toepassing is)

Jaarvergadering  ATTC’77

Dinsdagavond 18 maart 2008 heeft
tafeltennisvereniging ATTC’77 haar
jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Ruim eenderde van alle leden was
aanwezig in de kantine van de vereniging.
Voorzitter Karel van der Putten opende
de vergadering met een minuut stilte voor
de in het afgelopen jaar overleden Mariet
Maas en Jantje Teeuwen. Mariet een
voorbeeldig lid, voor ons tot het laatst toe
actief deelneemster en vrijwilligster en
Jantje een voormalig bestuurslid. We
missen hen.
Hans van den Eventuin, Kurt Neuden-
berger en Johan Heurter zijn herkozen in
het bestuur en als nieuw bestuurslid is
Astrid Kweens gekozen. Piet van
Deurzen is afgetreden en Wilma van

Beek wordt contactpersoon voor de
Jeugd.
Frederieke van de Poel wordt bedankt
voor het vervangen van de secretaris
tijdens zijn langdurige vakantie.
Bestuur ATTC´77 (www.nttb.nl.attc77)



33

1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567Bericht van:Bericht van:Bericht van:Bericht van:Bericht van:GGGGGemeenschapsblad AAAAAarle-RRRRRixtel

Zoals u ongetwijfeld gelezen hebt, is de
maand april door ons uitgeroepen tot
ADW-fietsmaand. Meteen op de eerste
april gaan we dan ook van start met onze
aktiviteiten en beginnen we met de
wekelijkse fietsavonden. De eerste twee
weken is de start op dinsdag en donder-
dag om 18.30 uur, daarna om 19.00 uur.
Ons programma ziet er in beknopte vorm
zo uit voor de komende weken:
01, 03, 08 en 10-4 Avondfietstochten
18.30 uur.
02 en 09-04 Fietstochten Futteranen
13.30 uur.
05-04 Klubrit 65 km. 13.00 uur.
06-04 Bossche Bollentochten 90 en 80
km., 08.30 uur.
12-04 Verkenning Kleine Peeltocht 100
km., 13.00 uur.
13-04 Naar d’n Bockenreyder 100 en 80
km., 08.30 uur.
13-04 De gezinsfietstocht van 31 km.
met vertrek om 10.00 uur vanaf de
Lantaarn. Op het pauzepunt is er
voldoende vermaak voor de kinderen en
bovendien ontvangt u een traktatie. De
tocht wordt georganiseerd in samen-
werking met de Hartstichting !!!
Informatie bij Toon Vogels 382608.
KAARTEN: De laatste kaartavond van het
winterseizoen werd bij de jokeraars
gewonnen door Rieky Willems, die tevens
eindwinnaar werd. Bij de rikkers ging de
dagzege naar Willy van Bakel en Crist
Verhoeven was de rikkoning na 6
avonden.
INLOOPAVONDEN: Op 7 en 14 april
houden wij voor belangstellenden een
inloopavond in d’n Couwenbergh van
19.00 tot 21.00 uur. Hier kunt u allerlei
informatie krijgen over onze aktiviteiten.
Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.
afd. publ.

GEZINS-FIETSROUTE
op zondag 13 april a.s.

In samenwerking met de plaatselijke
afdeling van de Hartstichting organiseren
we de gezinsroute op zondag 13 april
a.s.
Gezellig samen, familie, vrienden en
bekenden, gaan we een prachtige route
fietsen van ongeveer 31 km.
Deze route is geschikt voor jong en oud.
Het fietstempo is daarop afgestemd.
Hopelijk is het weer ons goed gezind.
Zoals gebruikelijk startten we om tien uur
bij ons wielercafé De Lantaarn aan de
Dorpsstraat. Vandaaruit fietsen we over
de Laarweg, langs ‘t Wilhelminakanaal
naar de rotonde in Lieshout richting
Mariahout.  Na de ‘molen’ fietsen we over
mooie binnenwegen door ’t Broek richting
Gerwen naar het schitterend gelegen
Wevershof, Dorpsboerderij in Nuenen.
Hier kunnen we onder het genot van een
kopje koffie of iets anders met de
kinderen genieten van de prachtige
kinderboerderij. Na de rust fietsen we
over de Papenvoortseheide richting Stip-
hout, om via Croy te eindigen  bij ons
clubhuis café De Lantaarn in Aarle-Rixtel.
Onderweg kunt U genieten van weidse
blikken, bossen en de ontluikende
natuur. Bewegen is goed voor iedereen.
Wij hopen weer velen van U te mogen
ontmoeten.
Voor eventuele vragen kunt U bellen met
Toon Vogels, tel. 0492-382608.
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www.twanvanhout.nl
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STICHTING PLATFORM AARLE-RIXTEL
Integraal
Dorpsontwikkelingsprogramma
iDOP
Gemeenschapshuis/Grote zaal.
In een eerdere publicatie heeft Platform
Aarle-Rixtel een overzicht gegeven van
knelpunten en wensen, zoals genoemd in
het iDOP.  Als eerste stond:  Gemeen-
schapshuis/Grote Zaal. Aarle-Rixtel heeft
altijd een grote zaal gekend in het
centrum, bekend als Het Patronaat.
Vanaf 2006 is deze zaal niet meer
beschikbaar. Er zijn twee opties om
hierin een oplossing te vinden. Eén optie
is het bouwen van een nieuwe zaal, een
gebouw met allerlei verzorgingseenheden
in het centrum. Dit is een complexe
aangelegenheid, tijdrovend en zal ook
een hoge investering vragen. De haal-
baarheid zal goed onderzocht moeten
worden en twijfels over de exploitatie zijn
gerechtvaardigd. Aarle-Rixtel heeft de tijd
niet om hierop te wachten, een tijds-
bestek voor het realiseren van dit plan
zou snel 10 jaar of meer kunnen
bedragen. Een andere optie is het
ombouwen, herinrichten en optimaal
benutten van de ruimten die het multi-
functionele gebouw De Dreef biedt. Dit
kan sneller gerealiseerd worden. Het is
een bestaand gebouw met sportzaal,
toneelzaal en vergaderruimten compleet
met horecafaciliteiten. Door een herschik-
king van de ruimten en uitbreiding hiervan
kan tegemoet gekomen worden aan de
huisvestingswensen van tal van
verenigingen en bestaat de mogelijkheid
om een ‘grote zaal’ te creëren. De
gemeentewerf  kan worden toegevoegd
waardoor meer ruimte binnen en buiten
beschikbaar komt. De Dreef ligt niet in
het centrum en daarom zal er des te
meer bij de aanpassing van dit gebouw
rekening gehouden moeten worden dat
het geschikt is voor alle bevolkings-
groepen en dat het aantrekkelijk is om

alle activiteiten, die normaliter in een
grote zaal georganiseerd worden, daar
dan ook te organiseren. Als De Dreef als
gebouw functioneel voldoet en de
activiteiten zijn van een goed niveau, dan
zal de ligging van De Dreef hieraan
ondergeschikt zijn. Er moet dus ook
goed nagegaan worden of  er voldoende
activiteiten van niveau zijn om een dure
zaal in De Dreef te rechtvaardigen die
buiten deze activiteiten niet verder
gebruikt wordt. Om De Dreef met het
centrum te verbinden zou nog een optie
kunnen zijn: een weg, een laan, een
dreef die de dan de korste afstand is
tussen het centrum en het multi-
functionele gebouw. Noodzaak is dat
deze verbindingsweg goed toegankelijk is
voor voetgangers, rolstoelers, senioren
helpende vervoermiddelen zoals rollators
enz. maar ook voor fietsers en die weer
gescheiden van de voetgangers. Daarbij
mag geen last ondervonden worden van
gemotoriseerd verkeer. Behalve de twee
aangehaalde opties zal het voor een
horecabedrijf  gemakkelijker zijn een
grote zaal te exploiteren omdat hier de
gebruiksmogelijkheden talrijker zijn.
Daarom zou de Gemeente, als dit nog
niet gebeurd is, samen met bijvoorbeeld
Bavaria en de kasteleins in Aarle-Rixtel
kunnen bekijken of er een mogelijkheid
is om een bestaande horecazaal zodanig
uit te breiden dat deze voldoet aan de
behoefte die er in Aarle-Rixtel is. Zoals
iedereen in Het Gemeenschapsblad en
De Laarbeeker heeft kunnen lezen, houdt
Platform Aarle-Rixtel op 14 april om
20.00 uur in de Couwenbergh een
openbare vergadering. Een van de
agendapunten op die vergadering is het
multifunctionele gebouw De Dreef. De
heer J. Briels, wethouder van Gemeente
Laarbeek, zal dan een toelichting geven
op de plannen zoals die er nu liggen.
Platform Aarle-Rixtel:
www.platformaarlerixtel.nl
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In de afgelopen week is de jaarlijkse
actie NEDERLAND SCHOON gehouden.
Op radio, tv en door de schrijvende pers,
is hier de nodige aandacht aan besteed.
Ook zijn er op diverse scholen projecten
gedraaid over dit onderwerp. Het
hoogtepunt van de themaweek was
zaterdag 15 maart 2008. Samen met een
groepje kinderen, onze burgemeester en
enkele volwassenen, hebben we een stuk
van Aarle-Rixtel schoongemaakt. We
vertokken met de club enthousiastelingen
vanaf het verenigingsgebouw van het IVN
aan de Beekseweg, ‘gewapend’ met
werkhandschoenen, laarzen en lege
vuilniszakken. Met name hebben we
zwerfvuil geraapt van de bermen en
slootkanten van het fietspad langs het
Wilhelminakanaal, tussen de brug bij de
Hommel en de Laarbrug. Ook hebben we
de Laarweg flink onderhanden genomen.
Werkelijk onbegrijpelijk wat een hoeveel-
heid troep er geruimd werd. Je kunt het
zo gek niet noemen of het lag er, maar
opvallend veel frisdrank- en bierblikjes.
Op dat relatief korte stuk verzamelden
we maar liefst 20 vuilniszakken vol met
afval. In dit stukje in het gemeenschaps-
blad, wil ik dan ook de deelnemers
bedanken voor hun werk, met name de
kinderen die meegedaan hebben. Dat
waren Juul, Suert, Tobias, Tariq, Pipi
Palinka, Jari, Sjoerd en Juliën. Hopelijk
sluiten zich volgend jaar meer mensen,
met name kinderen, aan bij dit belang-
rijke werk voor de Aarle-Rixtelse leefom-
geving. Voor de vervuilers zou ik willen
zeggen; “ hou je eigen troep bij je.” Word
je door mij of een van mijn collegae
betrapt op het weggooien van blikjes,
chipszakken of andere rommel, dan
schrijven we altijd een bekeuring uit à 75
Euro. Het is maar dat je dat weet.
Gaan we nu over tot enkele zaakjes, die

mij in de afgelopen periode zijn opge-
vallen;

AUTO-INBRAAK;
Van 10 op 11 maart werd er ingebroken
in een auto die geparkeerd stond aan de
Lieshoutseweg. Uit deze auto werden de
airbags gedemonteerd en weggenomen.
Deze diefstallen van airbags is een ware
plaag in geheel Oost-Brabant. Waren het
aanvankelijk de airbags uit Ford Focus-
sen, nu zijn kennelijk de Opel Corsa’s
aan de beurt. De diefstallen zijn in
onderzoek en recent zijn er in Helmond
nog twee daders gepakt voor dergelijke
diefstalen. Kennelijk zijn er meerderen
die zich hiermee bezig houden, want de
diefstallen gingen gewoon door, ook toen
het genoemde tweetal bij ons achter de
dikke deur zat. Van 18 op 19 maart werd
ingebroken in een auto die aan de Bier-
mansstraat geparkeerd stond. Uit deze
auto werd een autoradio/navigatie-
systeem weggenomen.

VERKEERSONGEVAL;
Op 11 maart was het weer eens raak op
de N279, beter bekend als de Broek-
dalerbaan of wel de Paardenweg. Een 25
jarige Helmonder raakte de macht over
het stuur kwijt, kwam met zijn auto in de
berm, remde, slipte vervolgens en kwam
uiteindelijk, op zijn kop, in de sloot tot
stilstand. Wonder boven wonder had de
onfortuinlijke bestuurder geen schram-
metje. Wel was de auto total loss.
RIJDEN ZONDER RIJBEWIJS;
Op woensdag 12 maart controleerde een
politiesurveillance, in de Schoolstraat, de
bestuurster van een auto. Op de compu-
ter in de politieauto zagen de collega’s,
dat de eigenaresse/bestuurster geen
rijbewijs had. Hierop werd de vrouw, die
juist haar kroost op school had afgezet,
vriendelijk verzocht maar even mee te
gaan. Na verhoor aan het bureau is ze,
met een proces-verbaal, weer thuis
afgezet.
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De eerste keer een proces-verbaal, een
eventueel volgende keer wederom een pv,
maar dan wordt ook de auto in beslag
genomen. Hier geldt dus ; ‘een gewaar-
schuwd vrouw telt voor twee’.

VUILDUMPINGEN;
Op maandag 17 maart zijn op twee
plaatsen in Aarle-Rixtel, namelijk op de
Heindertweg en op de Asdonkseweg een
hoeveelheid gedumpte vuilniszakken
aangetroffen. Onderzoek leerde dat de
zakken respectievelijk afkomstig zijn van
een 52 jarige vrouw uit Aarle-Rixtel en
een 54 jarige man uit Lieshout. De
gemeente heeft de troep opgeruimd,
maar beide personen worden door ons
getrakteerd o.0p een proces-verbaal.

INBRAAKPOGING;
Van 17 op 18 maart werd een poging tot
inbraak gepleegd in het kantoor van de
kinderopvang aan de Schoolstraat. De
dader heeft zijn inbraakpoging niet
doorgezet. Misschien is hij/zij door
iemand die daar passeerde gestoord.
Heeft iemand iets gezien, dan hoor ik dat
graag.
Tenslotte kan ik overigens nog melden
dat de op Kerstmis gelijkende Pasen (dit
vanwege de prachtige besneeuwde land-
schappen) in Aarle rustig verlopen is.
Volgens de krant was trouwens het
nodige aan Aarlese (jong)volk naar
Schijndel afgereisd in verband met
Paaspop. Vele bezoekers van dit pop-
evenement zullen een 22 jarige inwoner
van Aarle-Rixtel wel ‘dankbaar ‘ zijn,
omdat door zijn toedoen een kleine 6000
consumptiemunten op de dansvloer
terecht gekomen zijn. Er schijnt toen flink
gegrabbeld te zijn en een aantal bezoe-
kers zal wel een extra pilsje gedronken
hebben.
Dat was het weer voor deze keer.
Vriendelijke groet,
John Geerts, uw buurtbrigadier.
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1 en 2 april
Inzameling grof groen afval

Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor-
en najaar een aparte inzameling van grof
groen (snoei)afval. Dit voorjaar wordt er
ingezameld op 1 en 2 april. De inzame-
ling is kosteloos.
Op dinsdag 1 april wordt het grof groen
opgehaald in de kernen Aarle-Rixtel en
Lieshout en het buitengebied van Laar-
beek ten oosten van de Zuid-Willemsvaart
(aan de Bakelse kant) en ten zuiden van
het Wilhelminakanaal (Helmond-kant).
Op woensdag 2 april in de rest van
Laarbeek (Beek, Donk en Mariahout).
Hoe aanleveren
Men start vroeg met inzamelen, dus zorgt
u er voor dat het grof groen afval tijdig, dat
wil zeggen vóór 7.30 uur, buiten ligt. Het
is noodzakelijk dat het grof groen afval
goed hanteerbaar wordt aangeboden.
Daarom gelden de volgende voorwaarden.
- De maximale hoeveelheid is 1 m³.
- Het pakket mag niet langer en
breder zijn dan 0,50 bij 0,50 bij 1,50
meter.
- Het afval moet gebundeld zijn met
minimaal twee stukken touw of band er
om heen
- Een pakket mag maximaal 20 kilo
wegen.
- Losse takken en dergelijke worden
niet meegenomen.
- Er mag niets worden ingepakt in of
met plastic.
Voldoet het grof groen afval niet aan deze
voorwaarden dan wordt het niet
meegenomen.

Grof groen afval kunt u ook altijd
aanbieden bij de milieustraat aan De
Stater 2 in Lieshout.
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Nu de Sint weer weg is:
We leven nog in het octaaf van St.
Nicolaas en daarom gewagen we nog
even over het feest van deze Heilige. In
geen jaren is dat feest zo spontaan
gevierd als nu. Voor de schoolgaande
jeugd, voor uitzonderlijk grote gezinnen,
maar ook voor de ouden van dagen, hier,
en die op kasteel Croy hebben van de
kindervriend uit Spanje met een uit-
gesproken dankbaarheid geprofiteerd. Het
Sinterklaascomité en zeer werkzame
subcomité’s, die op de Secretarie
zetelden en het bestuur van de Ouden
van Dagen gingen dit jaar hand in hand.
Op kasteel Croy werd het gehele convent
met de rector, als geestelijk leider der
Bejaarden en het personeel in de tractatie
betrokken, terwijl de Sint met gevolg,
mede bestaande uit het Gemeente-
bestuur van Aarle-Rixtel en het bestuur
van de Stichting Geloof, Hoop en Liefde,
uit de zware mist, op de meest mystieke
wijze in het Kasteel doken. De avond van
te voren verzamelden zich in de kantine
van de fabriek “Artex” onder leiding van
wethouder Gijsbers, die de heer van de
Kimenade, directeur dier fabriek tot deze
welwillende beschikbaarstelling der
feëriek verlichte ruime zaal had weten te
bewegen, de bijna honderd leden tellende
bond van Ouden van Dagen, die op
grandiose wijze surprise-avond vierden,
waarbij een stemming heerste waarvan
men na middernacht nog geen afscheid
nemen kon. Hierbij waren Pastoor v.d.
Berk, het hulpvaardig kantoor- en kantine
personeel van de “Artex”, het gemeente-
bestuur en de dagelijkse besturen van de
Standorganisaties aanwezig. Sinterklaas
en Zwarte Piet hebben zich hier in hun
traditionele goedgeefsheid als het ware
overtroffen, waarover de luidjes van de 65
tot 90 als kleine kinderen spontaan

gejubeld hebben. De oude heer Louis
Houët dirigeerde de oude, voor de tweede
maal, gebroken stemmen en het waren
vooral de vrouwen, die de liederenteksten
sterk in haar fenomenaal geheugen
hadden gehouden. De heer W.v. Dijk,
voorzitter van de Bond sprak een
welkoms- en afscheidswoord, speciaal
gericht tot de directie van de fabriek, die
gedurende de avond nog een extra gift
van ƒ 100,00 aan de voorzitter had
overhandigd. Burgemeester Janssens
voerde eveneens het woord bewogen
door het succes van deze avond. De
alleroudsten bracht hij terwijl “de maan
door de bomen scheen”, persoonlijk per
wagen naar bedje toe. Een woord van
erkentelijkheid aan de industriëlen en
zakenlieden uit Aarle-Rixtel, die dit feest,
vooral voor de grote gezinnen, mede
mogelijk maakten, is hier tot slot op zijn
plaats.
Helmondse Courant 9-12-1957
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