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Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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 9.00 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van 16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 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-RixtelTel:06-19718264
Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
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.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00 di 18.30-20.30
do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
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 9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. 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.

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 14 maart t/m vrijdag 20 maart
Zaterdag 14 maart
18.30uur Kerk – Eucharistieviering - Koor de Halmen - kindernevendienst
Harrie en Miet Huibers – Bekx
(par.)
Jan Verbakel
(par.)
Overleden ouders Rovers – van de Broek
Wim van Seggelen
(verj./par.)
Ben Loomans
Frans Cooijmans
(par.)
Hans van de Heuvel
(par.)
Anneke van Doren-Schepers
(R.L.)
Overleden ouders de Korte - Verhaar
Overleden ouders van Bommel – van Lierop en Ben
Bertha van Dijk Swinkels
Jean Francois Smulders
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie
Jeanne v.d. Ven-Vermeulen
(verj.)
Zondag 15 maart – 3e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Theodora van Roij – van Wetten
(sterfdag)
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Overleden ouders v. d. Heuvel – Jansen
Hans Möller
(KBO)
Overleden ouders Verbakel – v. d. Nieuwenhof
(j. get.)
Zr. Lamberti
(KBO)
Jan van Dommelen
(fam. v. Gr.)
Bijzondere intentie
(fam. van Boh.)
Theo van den Elzen
(verj.)
Dinsdag 17 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharisteviering
Woensdag 18 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 19 maart - H. JOZEF, bruidegom van de H. Maagd,
Patroon van de Kerk.
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharisteviering

Week van zaterdag 21 maart t/m vrijdag 27 maart
Zaterdag 21 maart
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst
Jan Verhoeven
(buurt)
Karel van Hoof
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(verj.)
(j. get.)

Harry Kuijpers
Hub Verbakel
Jan van Dommelen
Tot welzijn van de parochie
Zondag 22 maart - 4e Zondag van de Vasten (“Laetare”)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor
Overleden ouders Rooijakkers – Biemans
(verj. Moeder/fund.)
Martien Verbeeten
(j. get.)
Miet van Boxmeer
Overleden familie Heesakkers-Ceelen
Overleden ouders v. d. Ven – v. d. Sanden
Hendricus en Antonia van Dijk- v.d. Burgt en Ad en Piet.
Dinsdag 24 maart
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharisteviering
Woensdag 25 maart - MARIA BOODSCHAP. Aankondiging van de Heer.
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 26 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

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.
ATTENTIE:
De administratie is vanaf heden op Dinsdagochtend, Donderdagochtend en
Vrijdagochtend van 9 tot 12 uur geopend. 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 11 maart
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 29 maart 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 voorbereidingsavond is op 2 april. De gemeenschappelijke doop is dan op
26 april.
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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M. Deli
Feestelijk Carnaval
Zoals ieder jaar was het in Aarle of
‘Ganzegat’ weer gezellig druk rond de
dagen van Carnaval. Ook de Brunch was
dit jaar opnieuw in hele goeie handen.
Zowel artiesten als presentatoren waren
op én top. En de artiesten van het orkest:
‘No-Exit’ hebben weeral eens hun
professionaliteit bewezen. We hebben er
allemaal van genoten.
Het begon op vrijdagmiddag 20 februari
met het bezoek van de Prins met een
delegatie van het ‘Ganzegatse Hof’ aan
mensen in de verzorginghuizen en in de
kliniek van Helmond. Dit is een mooie
traditie waardoor mensen voelen dat ze
niet vergeten worden. Ook zagen we hier
en daar tranen van ontroering, maar vooral van dankbaarheid.
Om 19.00 u waren we even op de receptie van onze goeie “Gele Kielen”. Onze
Gele Kielekes bestaan immers 22 jaar.
En hun inzet voor de jeugd wordt door
velen oprecht gewaardeerd. Nog eens
bravo!
Dankzij de goede service van ‘Taxibedrijf
van Heijst’ geraakten we (Pastoor Tilman
en ik) nog tijdig op het jubileumfeest van
Pater Theo Verstappen, die zijn 25-jarig
priesterjubileum vierde over het water, op
– buiten Aarles - grondgebied.
Later op de avond waren we nog even in
“De Hut”, bij onze vrienden van A.S.V. en
hun nieuwe Prins ‘Sander’.
De presentatie van het mooie showgebeuren lag in goeie handen van Hans
van Asten.
Gelegenheidskoor
Hiermee ook mijn dank voor de
formidabele inzet aan alle leden van het
‘Gelegenheidskoor’. Zij hebben, zoals
gewoonlijk, met hun schone stemmen
de Carnavalsmis weer prachtig opgeluisterd.
‘Kiele-kiele’ en Optocht
De jaarlijkse stoet of optocht was
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bijzonder plezant om te zien. Wat zijn de
mensen hier toch creatief ! Een aantal
zijn dan ook ‘terecht’ in de prijzen
gevallen. Van boven op sommige wagens
werden er snoepkes naar beneden
gedropt. Voor mij althans, kwam de
grootste verrassing toen de groep:
“Kielekiele” voorbij kwam ! Hoe hebt ge
het klaargekregen om aan die foto te
komen en die ‘witte’ steek op mijne kop
te zetten? Het witte bloeske hangt nu in
de kast bij ons moeke thuis. Echte
kunstenaars zijn jullie !
En ook al zijt ge misschien niet direct in
officiële prijzen gevallen. Hewel, ge krijgt
een ‘ereprijs’ vanuit de pastorie ! Voor
‘Kielekiele’, heb ik een héle kilo vers
gedraaide praliennekes, rechtstreeks uit
België meegebracht!
En…, ‘k ben er heilig van overtuigd dat
deze mélange u zal bevallen. (Af te halen
na de avondmis van zaterdag 14 maart
18.30 u. . Of, na de hoogmis van zondag
15 maart 10.00 u.).
Met acolieten naar ‘ Tante Pollewop’
Het was weer een gezellig samenzijn met
onze acolieten (onder andere met het
vaste equipe, dat trouw bij iedere uitvaart
aanwezig is) gingen we uit eten. Ook dit
jaar kozen we voor onze gemeenschappelijke tante: “ Tante Pollewop”.
Onze tante is meesterlijk in de keuken
en ieder heeft er écht van genoten. Alle
gerechten zijn ‘warm’ aan te bevelen.
Echt de moeite waard !
Veertigdagentijd
‘Veertig’ is een Bijbels getal en dat staat
voor één geheel. ‘Veertig jaar woestijn’ is
: een héél leven woestijn. Wat het vasten
van Jezus betreft, veertig dagen en
nachten, dan gaat het over héél Jezus’
leven.
De Veertigdagentijd is telkens weer een
gelegenheid voor ons, dat we onze
aandacht voor eigen dingen kunnen
verleggen naar de aandacht voor onze
medemensen.
Doen zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
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Bericht van:
Tijd maken voor God, ontvankelijk zijn
voor zijn liefde, en die liefde zichtbaar
maken voor onze medemens. Dat is onze
opgang naar Pasen toe. Zo zullen we
met Pasen, samen met Jezus, ook onze
verrijzenis kunnen vieren als nieuwe
mensen. Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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*Je moet de wolken van morgen niet voor
de zon van vandaag hangen.
*Elk afscheid betekent geboorte van een
herinnering. Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes: Hou het gezond!
Verslijten da do de van eiges.
Pastoor Tilman.

Start collecteweek
Reumafonds

Op veler verzoek wil ik u graag
doorgeven de laatste regels van het
einde van mijn wel zeer kort preekje na
de geweldige Carnavalsmis op zondag
22 februari jongstleden. Misschien kunt
u er in de praktijk van het leven iets mee
doen of doorgeven aan elkaar. (de tekst
is niet van mijzelf, wel zie ik er in mijn
leven nogal wat van terug)
*Onze Lieve Heer zal vast en zeker veel
van gewone mensen houden, anders had
Hij er niet zoveel geschapen.
*Geluk is de kunst een boeket te maken
van de bloemen waar je bij kunt.
*Niets maakt zo oud als de ijver om jong
te blijven.
*Wie altijd met beide benen op de grond
blijft staan, komt geen stap vooruit.
*Patric was een zwerver geworden en
ondervond veel tegenslag in zijn leven.
Hij zei: “Ik geloof niet meer in God, maar
misschien gelooft God nog in mij.”
*Waar een weerwoord ontbreekt of niet
toegelaten wordt, daar stopt de groei
naar volwassenheid.
*Er is geen heilige zonder verleden en
geen zondaar zonder toekomst.

De jaarlijkse, landelijke collecte van het
Reumafonds staat voor de deur. In de
week van 8 tot en met 14 maart zal een
van de collectanten ook bij u langskomen
om geld in te zamelen voor de bestrijding
van reuma. Een ingrijpende, vaak onzichtbare ziekte die in Nederland 1 op de 5
mensen boven de twintig jaar treft. In
totaal ruim 2,3 miljoen mensen, die als
gevolg van reuma leven met pijn,
vermoeidheid en stijfheid. Waarbij veel
medicijnen moeten worden gebruikt en
veel artsenbezoek noodzakelijk is.
Onderzoek en ontwikkeling van behandeling en medicijnen kunnen op termijn
leiden tot genezing. Daar is nog veel geld
voor nodig. Ook uw steun. In dit gemeenschapsblad vindt u weer een zakje, de
collectant komt het deze week bij u
ophalen. Alvast heel hartelijk bedankt
voor uw steun.

Klokje
Vermist: zwarte Strellson jas met een
geruit motief ook zaten er nog
handschoenen in de jaszakken. Jas
weggehangen in garderobe meteen bij
binnenkomst van de zaal van de
Lantaarn, waar altijd de garderobe is.
Heeft iemand misschien de verkeerde
jas meegenomen? Bel mij: 06-23902810
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Bericht van:
In memoriam
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Tot op het laatst helder en strijdvaardig.
Het praten over de problematiek van
deze tijd deed hij moeiteloos.
Met zijn eenvoudige doch heldere
gedachtegang gaf hij tot het laatst aan
hoe hij in het leven stond.
Wim we zullen je gemeenschapszin,
eenvoud, eerlijkheid, het recht voor zijn
raap en je uitgebreide relaas missen.
Nobis

EHBO-CURSISTEN
GESLAAGD

Het is niet te bevatten. Zo’n levenslustige persoon. Nog niet zo lang
weduwnaar, die zijn leven zin gaf.
Behulpzaam, actief in het verenigingsleven, waar je altijd een beroep op kon
doen is er niet meer. Hij was er, hij stond
er. Niets was hem teveel.
Het ten dienste staan van z’n naaste,
stond heel hoog in zijn ‘Blauwe Schut’
vaandel. Een echte Gildebroeder, zeer
sociaal bewogen.
Hij kende geen rang of stand. Liet zich
duidelijk horen en nam zijn verantwoordelijkheid.
Zette zich in voor de vakbond ter verbetering van arbeidsomstandigheden.
Deed daar vaak zichzelf tekort mee ten
gunste van zijn medewerknemer.
Nam op de achtergrond ‘actief’ deel aan
de Aarlese en Laarbeekse politiek. Meer
dan 50 jaar, in hart en nieren Gildebroeder en een zeer gerespecteerd lid van
Harmonie De Goede Hoop.
Steun en toeverlaat van VC Cialfo.
Hij was degene die de Artex recreantenvolleybalcompetitie ruim 35 jaar ‘smoel’
gaf. Jaren bezorgde Wim stipt het
Gemeenschapsblad in de Dorpsstraat en
gemeentehuis Laarbeek.

In Aarle-Rixtel zijn dinsdag 3 maart de
EHBO-examens afgenomen. Alle leerlingen die de cursus hebben gevolgd zijn
geslaagd. Naast het geven van eerste
hulp kunnen de cursisten nu ook reanimeren en weten ze hoe de AED moet
worden bediend.
De cursus werd gegeven in De Dreef.
In oktober wordt gestart met weer een
nieuwe EHBO-cursus

Openles-week bij
DéDé Danceballet
In de week van maandag 9 maart tot en
met zaterdag 14 maart zijn de lessen van
DéDé Danceballet voor iedereen
toegankelijk, het is dan een openlesweek! Iedereen is dan van harte welkom
om een kijkje te komen nemen. De
lessen worden op veel verschillende
locaties gegeven, waaronder in AarleRixtel bij de Dreef. Daar worden de
lessen op maandag en zaterdag
gegeven. Heb je interesse, kom dan
gerust een kijkje nemen in één van onze
lessen! Voor meer informatie over de
dagen en leeftijdsgroepen, neem dan
gerust contact op met het hoofdkantoor.
DéDé Danceballet is bereikbaar op
werkdagen op het telefoonnummer 040
2544052.

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:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
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Bericht van:
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Beste Dames
Woensdag 18 en donderdag 19 maart
Culturele avond.
Aanvang 20.00 uur in Gerardushuis te
Deurne. Enkele afdelingen van kring
Helmond zullen deze avonden vullen met
toneel en cabaret.
Zondag 22 maart
Operette “Masker in blauw”
Aanvang 20.15 uur in Speelhuis te
Helmond. Het Vlaams Muziek Theater
speelt deze operette.
Woensdag 15 april
Laarbeekse vrouwendag
Aanvang 20.00 uur in Dorpshuis te
Lieshout. Voor deze avond is uitgenodigd
mevr. Tonnie van Deursen. Op haar 34ste
ontdekte Tonnie dat zij bijzondere
talenten had. Tonnie nutte haar talenten
uit en ontwikkelde zich als internationaal
medium / coach. Zij maakte naam als
medium en werkt als mental coach in het
bedrijfsleven. Velen mensen heeft zij
bijgestaan, leden van Raden van bestuur,
management,
directeuren,
ondernemingsraden, ect. Zowel het midden en
kleinbedrijf (MKB) als beursgenoteerde
firma’s, zoeken haar met regelmaat op.
Bedrijfsprocessen en menselijke proces-

sen zijn haar sterke kanten. Het leven
met doden is een verrijking voor haar.
Tonnie ziet het als een uiting van velen
aspecten om met haar talenten te
werken. De kaartjes kosten • 7,50 incl.
een kop koffie of thee. U kunt zich
opgeven voor 20 maart bij Tiny van
Zutphen .
Het bestuur

Programma
Vrij 13 mrt - Magic Night
Vooralsnog uniek bij OJA, een echte
goochelavond. Met optredens van:
Daniel Schmitz (Allround Magic Artist) &
Paul Hoebink (Sleight of Hand Artist)
OJA open: 20:00h / Aanvang; 21:00h /
Entree: free!
Zon 29 mrt - MONSTERTONE
Stonerrock, met de nadruk op Róck. In
samenwerking met ‘Wolfpack Productions’ presenteert OJA op deze Wolfpack-zondag wederom een knallende
‘matinée’ Aanvang; 15:00h / Entree: •2,leden & •4,- niet leden
Zat 4 apr - mini Fat-JAM Party
Een vaste traditie na een Fat-Jam is een
Fat-Jam-Party bij OJA!
Voor verdere informatie over de line-up,
houd de website goed in de gaten
Aanvang; 20:00h / Entree: free

Wij willen iedereen van harte bedanken voor het hartverwarmende
medeleven tijdens de jarenlange ziekte en voor en na het
overlijden van mijn man, onze vader en schoonvader,

Hans van den Heuvel
* 29-11-1953
Tiny van den Heuvel – Steenbakkers
Martien
Mark en Véronique

+ 16-12-2008

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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Bericht van:
Vastenaktie 2009.
Ook dit jaar zullen de parochies uit
Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel weer
gezamenlijk actie voeren voor een project
in Ghana in het dorp Duayaw Nkwanta.
De parochie uit Beek en Donk doet dit
jaar niet mee. Door het St. John of God
Hospital in Duayaw Nkwanta is gevraagd
om hulp bij de aankoop van instrumentaria voor de operatiekamers. De capaciteit is namelijk uitgebreid. De landelijke
Vastenactie heeft ingestemd met dit
project en zal de opbrengst van de
collecte maximaal aanvullen tot het
gevraagde bedrag van 15.000 euro.
De instrumenten zullen in overleg met de
artsen van het ziekenhuis aangekocht
worden, als er goede gebruikte instrumenten gekocht kunnen worden heeft dat
hun en onze voorkeur omdat wij samen
op die manier ook kunnen bijdragen aan
duurzame investeringen. En een gunstig
neveneffect is dan dat er meer instrumenten aangekocht kunnen worden
Het project van vorig jaar de aankoop v an
wasmachine/droger en strijkmachine en
het bouwen van een kookplaats voor de
opgenomen patiënten is in een uitvoerend
stadium En naar alle waarschijnlijkheid
zal tijdens het bezoek van enkele
bestuursleden van onze Stichting in juli
het eindresultaat aanwezig zijn. Vanzelfsprekend zullen wij U daarvan in kennis
stellen.
Mocht U nadere inlichtingen wensen over
dit project of eerdere projecten neem dan
gerust contact op met voorzitter van de
MOV groep Aarle-Rixtel tel 382301.
In het eerstkomende gemeenschapsblad
zult U een enveloppe aantreffen waarin U
de bijdrage voor dit project kunt doen en
dat in begin van de “Goede Week”bij U
thuis zal worden opgehaald
MOV groep Aarle-Rixtel,
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Volkstuin
“De Koppelen”
Na een week jachten en jagen is het
heerlijk om even tot rust te komen.
Die rust 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

Agenda voor de maand maart:
woensdag 4 maart bezoek Jumbo distributiecentrum
vertrek : 08.30 uur vanaf het kerkplein
woensdag 11 maart boekencirkel
aanvang : 20.00 uur MFC “De Dreef”
Aarle-Rixtel
donderdag 19 maart Algemene Ledenvergadering
aanvang : 13.30 uur
locatie : Conf.centrum “De Couwenbergh”
te Aarle-Rixtel
dinsdag 31 maart bridgen Grotel’s Hof
aanvang : 09.30 uur.

Klokje
Workshops:
Wij maken 3, 10,17 en 24 maart weer
voorjaarsstukken. 31 maart en 1,7 en 8
april hebben we weer paasworkshops.
Voor vragen en reserveren
info@madeliefste-creatief.nl Of bel 0620270699 www.madeliefste-creatief.nl

Bericht van:
Wim Daniëls
geeft
presentatie
in Kouwenbergs
kerkje.
Zoals bekend is het voormalig Hervormd
kerkje aan de Kouwenberg onlangs in
handen gekomen van de Stichting Het
Kouwenbergs kerkje.
Het is de bedoeling dat er in het kerkje
allerlei kleinschalige activiteiten gaan
plaatsvinden, zoals muziekuitvoeringen,
lezingen en presentaties. Op donderdag
19 maart aanstaande zal Wim Daniëls de
aftrap geven aan de eerste cyclus met
onder andere een boeiende presentatie
over zijn nieuwste boeken zoals “Twee
tieten in een envelop” met als thema:
“Hoe kun je als kind reageren als je je
moeder dreigt te verliezen aan een
ernstige ziekte”. Naast dit serieuze werk
komen ook meer luchtiger onderwerpen
aan de orde, zoals onze typische
Brabantse uitdrukkingen en “Lang leve
Wim”, dat over de naam Wim gaat.
Kortom , het wordt een boeiende avond.
Aanvang: 20.00 uur.
De entree bedraagt • 3,50 ( inclusief
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koffie/thee) en komt geheel ten goede
aan de restauratie en het onderhoud van
het kerkje. Ze zijn verkrijgbaar aan de
kassa.
Gezien de verwachte belangstelling wordt
er ook een voorverkoop van entreekaartjes gehouden via penningmeester
Ad Verleg, Baroniestraat 2 Aarle-Rixtel,
telefoon 0492 382943.
Zie ook de website
www.kouwenbergskerkje.nl
Boekenmarkt
De Stichting Het Kouwenbergs kerkje is
op zoek naar boeken. Op de eerste
plaats vanwege het feit dat er op 10 mei
2009 een boekenmarkt wordt gehouden,
waarvan de opbrengst ten goede komt
aan de restauratie en onderhoud van het
kerkje. Daarnaast wil de stichting een
boekenvoorraad opbouwen voor haar
maandelijkse leesclub.
Vandaar dat de stichting een oproep wil
doen aan iedereen die boeken beschikbaar wil stellen. Zeker nu de grote
schoonmaak voor de deur staat is dit een
mooie gelegenheid.
Het maakt niet uit om welke boeken het
gaat. Ze moeten echter nog wel in goede
staat zijn.
Mensen die boeken willen schenken
kunnen dat melden bij Nelleke Sanders,
telefoon 383379.

Dankbetuiging
Een kaartje, bloemetje, bezoekje, telefoontje of mee waken…het is
hartverwarmend dat er zoveel lieve mensen meeleven en aan je denken als je
ziek bent. We willen jullie allemaal bedanken voor alles wat jullie voor ons pap en
opa hebben gedaan en ons geholpen hebben met het vervullen van zijn laatste
wens….thuis sterven..
Kinderen en kleinkinderen van Wim Driessen

Bericht van:

Gemengd Koor De
Klokkengieters uit Aarle-Rixtel
geeft tweemaal een
Passie-/Lente-concert
Een heftige aandoening van de ziel of het
gemoed noemt men passie. Men kan
gepassioneerd, met hartstocht bezig zijn
en daarna verlangen naar ontspanning,
naar een lente. Een moment van het
begraven van de strijdbijl.
Het is nagenoeg een natuurlijk samengaan van menselijke emoties die ons
mensen elk voorjaar kan overkomen.
Natuurlijk moet je je er voor openstellen,
je moet bereid zijn de gevoelstegenstellin-
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gen op je te laten inwerken.
Vanuit deze gedachte presenteert
Gemengd Koor De Klokkengieters uit
Aarle-Rixtel ook dit jaar weer zijn Passie/Lenteconcerten. Op zondag 29 maart,
’s middags om 15.00 uur, zal het koor in
de kapel van het Missieklooster van het
Heilig Bloed een muzikale gevoelsuitbarsting verzorgen door het zingen van
passende koorwerken. Daags daarna, op
maandag 30 maart om 19.30 uur, kan
men de gezangen van De Klokkengieters
op zich laten inwerken tijdens het concert
in de kapel van Verzorgingscentrum
Mariëngaarde.
Het koor staat onder leiding van Rob
Rassaerts, Arjan Mooij bespeelt het orgel
en Margo Pagels zingt de solo’s. De
toegang tot de genoemde concerten is
geheel gratis.
Voor het programma zie volgend
Gemeenschapsblad

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

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

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

www.dekaaskoning.nl
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Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Bericht van:
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Het Slakkenpad.
Wandelend door het Croyse land
Word ik door verdriet overmand.
Met de vele populieren is het nu echt
gedaan,
Maar volgens de Meikever en Henk van
Beek
Komt er “nieuwe natuur” te staan.
Laten we maar hopen dat de
zaagmachines
En kranen dit gebied snel zullen
verlaten,
Anders wordt het echt een
maanlandschap
Met al de afschuwelijke gaten.
De schoonheid van het Slakkenpad is
echt geschonden,
helaas wordt hier niemands lot aan
verbonden!
Meikever en Henk van Beek jammer dat
jullie
Niets meer hebben kunnen doen,
Maar jullie reactie getuigd in ieder geval
van veel fatsoen.
Laat mede door jullie inzet dit landschap
in de toekomst niet “vergolven”,
Anders worden alle natuurliefhebbers
onder de High-Society bedolven.
En de Stichting Geloof, Hoop en Liefde
mag
Zich op de borst gaan kloppen,
want deze schrijver gaat er nu voorgoed
mee stoppen.
Ik hoop echter dat de Stichting voortaan
met
Meer openheid van zaken zal gaan
werken,
Dan blijft de schade aan dit prachtige
gebied
Misschien enigszins binnen de perken.
En laat de Meikever en Henk van Beek
alert
In dit prachtige landschap blijven staan,
Anders is het met de natuur in het
Croyse landschap
Vast snel gedaan!
De Croywandelaar.

De bibliotheek deelt
cadeautjes uit aan trouwe leden
en aan nieuwe leden.
Van 11 t/m 22 maart is het weer Boekenweek, dit jaar met het thema: Tsjielp,
tsjielp, de literaire zoo.In lijn met dit
motto hebben de bibliotheken dit jaar
tijdens de Boekenweek een eigen actie,
de dierentuinactie.
Ieder volwasseen lid dat tijdens de
Boekenweek een boek leent, krijgt van de
bibliotheek een kortingsbon voor de dierentuin cadeau. Deze bon geeft tijdens
de Boekenweek recht op 25% korting
voor maximaal vier personen bij een
bezoek aan één van de 14 aangesloten
Nederlandse dierentuinen. Deze dierentuinen
staan
vermeld
op
www.nvddierentuinen.nl .Met deze actie
doet de bibliotheek iets extra’s voor haar
vaste leden.
Op vrijdag 13 maart van 17.15 tot 18.15
uur komt in bibliotheek Beek en Donk
een promotieteam verkleed in dierenpak helpen bij het uitdelen van de
bonnen, Dit wordt een heel spektakel. U
bent van harte uitgenodigd.
Ook nieuwe leden van de bibliotheek
vallen in de prijzen: Iedereen (vanaf 18
jaar) die tijdens de Boekenweek lid wordt
van de bibliotheek ontvangt maar liefst 3
cadeautjes en ook een kortings vor de
dierentuin. één boekenbon van vijf euro;
één voucher om gratis het Boekenweekgeschenk af te halen in de boekhandel;
gratis reizen met de trein op zondag 15
maart 2009 op vertoon van het Boekenweekgeschenk én
één kortingsbon voor de dierentuin.
Nog geen lid van de bibliotheek?
Dan is nú het moment om een abonnement af te sluiten

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

Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.
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Bericht van:
Ganzen in Aarle-Rixtel
Nadat de afgelopen 6 weken de beide
vitrines in de Aarle-Rixtelse bibliotheek
opgevrolijkt waren met kabouters, is het
nu weer een fleurig geheel geworden.
Verantwoordelijk hiervoor is ditmaal Ton
van de Kam uit Aarle-Rixtel die een gedeelte van haar verzameling ganzen in de
bibliotheek tentoonstelt. Door de naam
Ganzegat (carnavalsnaam van AarleRixtel) kwam Ton op het idee om ganzen
te gaan verzamelen. In een van de vitrines
staan ook allerlei attributen die betrekking hebben op Carnaval in
Ganzegat, dit maakt het bekijken van de
tentoonstelling nog meer de moeite
waard. Tot eind maart te bezichtigen
tijdens openingsuren van de bibliotheek.
De bibliotheek……..ruimte voor inspiratie.

LUSTRUMCONCERT
MUZIKALE EN
CABARETIER BERT KUIPERS
Enkele weken geleden hebben wij al
gemeld dat Muziekvereniging MUZIKALE
dit voorjaar haar eerste lustrum viert. Wij
willen dit doen met een concert waarin
wij een aantal nummers zullen spelen die
een paar keer worden afgewisseld met
een optreden van de Helmondse stadsdichter en conferencier/cabaretier Bert
Kuijpers, wonende in Aarle-Rixtel
Op 21 april 2004 startten vijftien personen
de vereniging Muzikale die is uitgegroeid
tot een bloeiende vereniging met tweeëntwintig leden, zeven Commissarissen en
dertig Vrienden.
Vanaf het tweede jaar is Muzikale opgetreden in het Caratpaviljoen in Helmond,
in de kerk van Aarle-Rixtel en in de kapel
van het Elkerliekziekenhuis. Ook in
Mariëngaarde en in Instituut De Plaetse
in Duizel waren wij te gast. De jaarlijkse
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pleinconcerten op achtereenvolgens
Strijp, de Koudemaas en het Blauwe
Schutplein kunnen zich in een groeiende
belangstelling verheugen. Ook de
concertreis in 2007 naar de Eifel was een
groot succes. En op nog veel andere
plaatsen in Laarbeek gaven wij acte de
présence.
Bovendien nemen wij als Brabants Bont,
aangevuld met muzikanten uit andere
Laarbeekse orkesten elk jaar deel aan
het dweilfestival met carnaval.
Tevens nemen wij op deze middag afscheid van Marius Boogaarts, die vanaf
de oprichting het orkest heeft geleid. Wij
zijn Marius veel dank verschuldigd voor
zijn inzet en wij zijn heel blij dat hij als 1eklarinettist en 2e-dirigent voor onze
vereniging behouden blijft.
Het dirigeerstokje zal worden overgenomen door Gert van Kraaij uit AarleRixtel, als dirigent bekend in de regio
omdat hij een aantal jaren Harmonie
Phileutonia uit Helmond gedirigeerd heeft
en op dit moment ook nog dirigent is van
Harmonie Amicitia in Brouwhuis.
Het lustrumconcert wordt uitgevoerd op
zondagmiddag 29 maart 2009 om 14.30
uur in café/zaal’t Heuveltje in AarleRixtel. De toegang is gratis.
Voor meer informatie: www.muzikale.nl

Klokje
Te Koop: 2 jaar oud knikarm scherm.
350 cm breed en 250 cm uitval.Streep
groen en Beckermotor aan linkerzijde.
Koste nieuw 1100 euro. Tegen elk
aannemelijk bod. Telf: 0492-381838.
Cursus tekenen: Lerares tekenen geeft
cursus tekenen en schilderen voor de
jeugd van 7 tot 12 jaar. Tevens is er een
cursus schilderen met acrylverf op doek
voor volwassenen. De cursussen zijn op
zaterdag om de 14 dagen. Inlichtingen
Atelier Overhorst Helmond. Tel: 0492525451.

Report Ad in gesprek met:

Door diverse personen werd mij gevraagd
om de tekst van de Brunch in het
Gemeenschapsblad te publiceren. Om
daaraan tegemoet te komen, heb ik de
tekst voor u enigszins bewerkt. Nu, ik
heb een visie, een droom die te mooi is
om waar te worden. Vorige week is
namelijk het idee ontstaan om met de
erven Welten en Peter Raijmakers rond
de tafel te gaan zitten, nu ook de Laarhoeve apotheek te koop is. Ik mocht de
planontwikkelaars kennis laten nemen
van mijn toekomstvisie. De geplande
bouw van het Patronaat gaat niet door.
Ook die van vorige week niet. Op het
terrein van Welten, Raymakers en de
apotheek erbij, wat nu veel groter is,
komt in het midden een groot plein. Aan
beide zijden komen op de begane grond
winkels. Daarboven komen luxe appartementen van 80 tot 100 vierkante meter.
Maar nu wel met 4 bouwlagen en aan
beiden zijden een lift. Pastor Tilman krijgt
als eerste het mooiste appartement met
uitzicht op de kerk. Het plein gaat Pastor
Tilmanplein heten. Als het aan mij ligt,
komen onder de appartementen en het
plein parkeerplaatsen voor de bewoners
en bezoekers van ons dorp. Nu we toch
aan het bouwen zijn, doen we het
natuurlijk goed. Voordeel: we hebben in
het centrum mooie winkels met voldoende parkeerplaatsen. We moeten nu
van de gelegenheid gebruik maken om
een winkelcentrum te realiseren. Aan de
overzijde van de straat wordt de oude
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pastorie aangekocht. De beneden etage
wordt ingericht voor de KBO, want die
zeuren al jaren om een grotere ruimte.
Met vergaderruimtes, een kantine voor de
kaarters, met een zaal erbij met vierhonderd zitplaatsen gebouwd voor de
toneelspelers. Daar zijn ze na al ook echt
goed in. Deze ruimte kan ook door
anderen gehuurd worden om te kienen, ja
de senioren moeten hun pensioen toch
kunnen aanvullen. In de tuin komen de
nodige Jeu de Boules banen. Terwijl op
de eerste etage hotelkamers worden
gerealiseerd. De uitbating wordt gedaan
door de vitale grijze Aarlenaren. Ze moeten toch iets terug kunnen doen, voor wat
ze hebben gekregen. En het zijn toch
hun gasten die komen kaarten, Jeu des
Boules spelen, biljarten. En Cor Verschuuren zag zijn wens in vervulling
gaan. Aansluitend wordt de Heindert op
de schop genomen. Daar komt een
brede school. Ze hebben plaats genoeg,
zei de gemeente ambtenaar. Er zal
plaats zijn voor de basisschool, kinderopvang “De Klimop”, maar ook de peuterspeelzaal “De Rakkertjes” zal er zijn
plaats moeten vinden. Maar ook een
grote gymzaal, waar Cialfo volleybal weer
nieuw leven wordt ingeblazen. Dan
komen de appartementen van de woningbouwvereniging Laarbeek. Maar de
appartementen krijgen een wat meer
stedelijke uitvoering. Geen drie, zelfs
geen vier bouwlagen. Ze hebben uit
kosten overweging gekozen voor vijf
bouwlagen. De eigenaren aan de
Heindertweg krijgen daardoor een betere
schadeloosstelling. Een centje voor ieder
appartementje. De wei van Smulders, wat
doen we daarmee? Ten eerste: Laarbeek
bouwt te veel. We wachten al vijfendertig
jaar om daar te bouwen, daar kunnen
best nog tien jaar bij, zei de planontwikkelaar uit Den Bosch. Huize Ter Smisse:
Harry van Dooren heeft een stichting in
het leven geroepen om dit unieke stukje
Aarle-Rixtel voor de toekomst te bewa-
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ren. De boerderij wordt gerestaureerd,
drie dikbillen blijven op de wat kleinere
wei grazen, die met het dierenpark een
geheel gaat vormen. Aan de buitenkant
worden blauwe korenbloemen gezaaid.
De rest wordt met rode beuken aangeplant. Ter nagedachtenis aan de Blauw
en de Rooi. Dit mooie gebied wordt het
park “Ter Smisse” genoemd. De
bewoners van de appartementen hebben
veel groen, maar ook blauw en rood voor
hun deur. Het zal een zeer gewilde
woonlocatie worden. Het protestantskerkje op de Couwenbergh is helemaal
gerestaureerd en wordt als expositieruimte voor de Aarlese kunstenaars
gebruikt. Ria Nooijen, Jacqueline Swinkels en Johan van Bakel, onze schilderes
en zilversmeden zullen daarvan gebruik
maken. Het gebouw is beveiligd met
camera’s en met avanceerde andere
beveiligingsmiddelen. Het gaat te ver om
u daarover te vertellen. Dat zou alleen
maar een loos alarm teweeg brengen. De
vierbaanse kanaalweg is klaar in 2015.
Hij zal Aarle-Rixtel los maken van
Laarbeek. Een groot en hoog geluidscherm. Je ziet Aarle-Rixtel zelfs niet
meer liggen. Als je van Eindhoven komt
en richting Gemert rijdt, zie je Bavaria
prachtig liggen. Aarle-Rixtel is verstopt
achter kilometers lang groot scherm. Dit
scherm is aan de wegkant begroeid met
klimop, om toch het idee te geven dat je
door een groen gebied rijdt. Op het
viaduct over de oude en de nieuwe ZuidWillemsvaart zie je een hele mooie
omgeving. Vroeger stond daar het huis
van de familie Blom. Die heeft van de opbrengst een kasteel gekocht in ZuidFrankrijk. Want waar vindt je nou nog zo
een huis als hij heeft. Nergens toch. Er
zijn ook veel bomen geplant om
geluidsoverlast tegen te gaan. De
provincie heeft ook nog andere ideeën.
Laarbeek en Gemert/Bakel fuseren.
Aarle-Rixtel wordt aan Helmond gegeven.
Ja, de stadsdichter woont dan tenminste
in Helmond. Ze kunnen in Helmond gene
andere fatsoenlijke dichter vinden. We

worden de groene loper van Helmond.
Die gaan ze bouwen, duurt wel tien jaar,
maar ze laten dan de groene loper gewoon doorlopen. Aarle-Rixtel heeft toch al
stadse ideeën opgedaan met zijn appartementen. Ze passen er goed bij. Maar
het Gebied Croy, wordt wel een speelbal
van het geheel. Was van Aarle-Rixtel,
toen weer van Stiphout, ook wel Helmond
genoemd, Aarle-Rixtel kreeg het weer
terug. Volgens mij moeten we het
gewoon een vakantie oord maken. Een
kleine zelfstandige unit met Jan Franken
als kasteelheer. Het gebied wordt ingericht om te golven. Krijgt internationale
bekendheid, tot ver over de grenzen staat
het golfterrein in groot aanzien. De
toeristen stromen van alle kanten hier
naar toe. Om hier een balletje kunnen
slaan. Er kan weer gebouwd gaan
worden in Aarle-Rixtel. Er is een enorme
behoefte aan hotel accommodaties. Aan
de Molenstraat, tegenover park “Ter
Smisse”, komt een luxe hotel te staan
met 100 kamers. De achterliggende wei
van drie miljoen, nog steeds groen,
worden vakantie woningen gebouwd. De
winkels op het plein in het centrum zijn
een gewild object geworden. Er stonden
er nog twee leeg, maar die waren in een
mum van tijd weg. Ook de MCD breidde
gestaag uit. Die heeft dan een oppervlakte van ongeveer 1500 meter. De middenstand van Aarle-Rixtel hoor je niet meer
klagen. Deze is enorm uitgebreid. Ze
grijpen hun kans. Mat jaarlijks blaaskapellen festival, de jaarmarkt met de
dorpsfeesten, van Haven tot kasteel. De
golftoernooien op Croy, het Nederlands
kampioenschap, Heer van Croytoernooi,
het Brabantskampioenschap. Als hoofdprijs een mand met de Croyproducten,
die zeer gewild zijn. Een drukte van
jewelste. Het kan gewoon niet op. De
haven wordt tweemaal zo breed gemaakt
en de boten mogen dan ook een hele
week blijven liggen. Ook worden er een
vijftigtal vaste ligplaatsen gecreëerd. Met
de fiets naar de winkels en de cafés,
lekker op de terrasjes zitten. De water-

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
poort van de Peel trekt enorm veel
mensen naar Aarle-Rixtel. De Dorpsstraat is opnieuw ingericht. Op het
Heuveltje wordt je via de Wilhelminalaan,
Molenstraat, de Lieshoutseweg opgestuurd. Als je van de andere kant komt,
wordt je bij Hans van Bakel, de Janssensstraat, de Bosscheweg, richting
Helmond gestuurd. Ja, je mag natuurlijk
van deze kant uit naar het centrum rijden.
Vanaf de Couwenbergh is de Dorpsstraat
eenrichtingsverkeer. Aan de Dorpsstraat
zijn diverse terrasjes te vinden. Ook op
het Tilmanplein zijn twee terrassen en
een eetcafé te vinden. Doordat het
verkeer niet meer door het centrum gaat,
zijn er veel meer bezoekers. Het is hier
rustig winkelen, lekker een terrasje
pikken, een hapje eten. Alleen de
Boerenbond heeft zijn biezen gepakt, die
kon de winkel verkopen aan Albert Heijn.
AH heeft het pand van Derks en foto
Kweens gekocht, afgebroken, en de
totale ruimte verbouwd tot winkel, een AH
XL met daarin ook een Etos. Stefan kon
de nieuwe zaakvoerder worden, die was
maar wat blij, directeur te zijn van AH XL.
Het streekmuseum heeft zijn deuren
weer geopend, de snelzeikers en de
stringen hangen naast elkaar. Het
Heuvelplein heeft een nieuwe dimensie
gekregen, Stan Hagelaar heeft er een
waarlijk groots restaurant geopend op de
hoek van het Plein, waar nu het Heuveltje
is. Het culinair centrum heeft hij
overgedaan aan Wim van Dijk. Deze
Bourgondiër is van beroep veranderd. Het
schilderen ging hem wat minder goed af.
En van je hobby moet je je beroep maken. Op de Couwenbergh is een tweede
café geopend. Het pand van Heijl en
Faassen is verkocht en afgebroken. Daar
is nieuwbouw gepleegd. Op de begane
grond zijn er winkels gekomen, er boven
zijn starters woningen gebouwd. Op het
plein zijn naast de kiosk leuke terrasjes
gecreëerd. Aangezien er dagelijks enkele
honderden bezoekers zijn die koffie willen
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drinken en gezellig zitten, is dit een
prachtige plek geworden. Mariëngaarde
is intussen een tehuis geworden waar
zowel de jeugdigen als de ouderen
terecht kunnen. Zelfs de huisartsen
hebben er hun intrek genomen. Het
hospice loopt uitstekend. De andere
afdelingen zijn allemaal kleinschalig
geworden. De bejaarden wonen niet meer
intern, maar zelfstandig in de aanleun
appartementen. De zorg wordt gewoon
aan huis gegeven. In het huis en
appartementen is de zorg tot op de
minuut uitgerekend. Ze werken met de
stopwatch in de hand. De brug over de
Zuid Willemsvaart is verdwenen. We
gaan er dan onderdoor. We hebben een
echte grote badkuip gekregen, want de
toeristen brengen veel geld in het laatje.
Aarle-Rixtel heeft een gouden toekomst.
Ik zeg: Ora pro Nobis. Reportad
De Bieb uit Aarle weg,
dat kan toch niet zeg.
Die wordt toch ondergebracht in de
Dreef,
ons multi-functioneel gebouw,
waarvan wij in blijde verwachting zijn,
komen de definitieve plannen binnenkort
tevoorschijn ?
Of is het wachten, wachten, wachten,
want tegenwoordig moeten Aarlese
mensen,
op alle gebied geduld betrachten.
Gelukkig maakt een gedeelte van de
horeca wel plannen,
Tante Pollewop gaat met de MCD in zee,
waardoor een een aantal van hun
shoppers,
tegen een schappelijke prijs,
het restaurant zullen gaan bemannen.
De eigenaren van de Croyse Hoeve,
slaan ook hun vleugels uit,
in de buurt van Moergestel-Oisterwijk,
wordt men schijnbaar ook een Croyformule rijk.
RD
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Groenrenovaties
in de kernen
Enkele weken geleden heeft u op deze
pagina’s kunnen lezen dat de gemeente
Laarbeek op diverse plaatsen aan de slag
is of gaat met kappen van bomen en
ander groen. Er zijn binnen onze gemeente nog enkele plaatsen waar het
groen versleten is. Om dit te herstellen,
wordt het groen in deze straten
gerenoveerd. Hieronder kunt u per kern
een korte beschrijving lezen van de
komende werkzaamheden.
Aarle-Rixtel
Aan de Biermansstraat zijn afgelopen
jaren enkele nieuwe woningen gebouwd.
Voor de realisatie van dit plan zijn bomen
verwijderd. Nu de bouw klaar is, wordt de
straat opnieuw aangeplant met een
laanstructuur van esdoorns.
Op het Blauwe Schutplein staan op dit
moment sierkersen. De kwaliteit van
deze bomen is slecht, gezien de diverse
zwamaantastingen die gevonden zijn. De
bomen zullen verwijderd worden. Gelukkig staan er op het centrale grasveld
voldoende volwassen bomen die voor een
groene sfeer binnen de wijk zorgen.
Vandaar dat er geen bomen teruggeplant
worden.
Uit gemeentelijke enquêtes onder bewoners aan zowel de Molenstraat als de
Valkendijk en Langeakker is gebleken
dat men vindt dat het groen verouderd is.
Aan de hand van dit resultaat is een
renovatieplan opgesteld waarbij we
beplantingsvakken gaan vervangen door
nieuwe jonge beplanting. De hele
bomenlaan aan de Molenstraat wordt ook
vervangen. Hier zijn in de loop der tijd al
veel iepen verdwenen vanwege iepziekte.
Om nu weer een uniforme laan te krijgen
gaan we hier esdoorns aanplanten.
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Meld uw vereniging ook aan!
Doe mee aan de zwerfvuildag op
zaterdag 21 maart
De gemeente Laarbeek doet ook dit jaar
weer mee aan de Landelijke Opschoondag. In Laarbeek noemen we dat de
Zwerfvuildag 2009. Gelukkig willen veel
inwoners van Laarbeek zich deze dag
actief inzetten voor een schoner milieu
door zwerfvuil in te zamelen. In samenwerking met de gemeente Laarbeek en
de politie Gemert-Laarbeek zamelen
deze vrijwilligers zwerfvuil in langs wegen, in bossen, kanalen, sloten, in
bermen en parken. De oogst in voorgaande jaren was niet mis!
De actie is niet alleen bedoeld om de
gemeente Laarbeek schoon te krijgen.
Natuurlijk is het ook een oproep om
aandacht te vragen voor het gemak
waarmee mensen zwerfafval achterlaten.
Doet uw vereniging ook al mee?
We merken dat het ongeveer dezelfde
mensen zijn die ieder jaar opnieuw de
handen uit de mouwen steken. Natuurlijk
zijn we erg blij dat deze mensen en
verenigingen meedoen maar doet u ook al
mee? En uw vereniging? Laat u niet kennen en zorg dat u erbij bent.
We nodigen alle verenigingen en inwoners van Laarbeek uit om aan deze dag
bij te dragen. Een goed leefklimaat
begint immers bij uzelf en in uw buurt!
Bovendien is het nog gezellig ook. Help
daarom mee met de zwerfvuildag op
zaterdag 21 maart.
Opgeven
Natuurlijk doet u ook mee aan de
Zwerfvuildag 2009! U kunt zich
telefonisch of per e-mail opgeven bij de
heer J. Sprengers, telefoon 0492 469 870
of e-mail jan.sprengers@laarbeek.nl.
Stevige bekeuring
De Milieupolitie controleert streng op het
achterlaten van zwerfafval. Indien u
betrapt wordt volgt een stevige bekeuring.

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.
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Mocht u ooit zien dat er afval wordt
achtergelaten, dan kunt u dat melden bij
de Milieupolitie (0900 88 44).
Vanaf 1 maart 2009
Meldingen openbare ruimte via
speciaal meldpunt
Ligt er een stoeptegel los, is er een boom
omgewaaid, of ligt er afval op straat?
Kortom, heeft u een melding over de
openbare ruimte? Dan kunt u deze
doorgeven aan de gemeente. Wij willen
namelijk samen met u zorgen voor een
leefbare omgeving.
Nieuw meldpunt
Vanaf 1 maart 2009 is er een centraal
meldpunt voor alle meldingen. U kunt u
uw melding digitaal doorgeven via
meldpunt@laarbeek.nl of via een speciaal
formulier op de website www.laarbeek.nl.
Van maandag tot en met vrijdag kunt u
tussen 9.00 en 12.30 uur uw melding ook
telefonisch doorgeven via telefoonnummer
0492 469 817. Als het mogelijk is, wordt
uw melding binnen vijf werkdagen
afgehandeld. Indien dat niet mogelijk
blijkt, dan nemen wij contact met u op.
Een melding kan bijvoorbeeld gaan over
niet opgehaald huisvuil, overvolle prullenbakken, losliggende straatstenen en
stoeptegels, laaghangende of gebroken
takken, overstromingen van putten en
plasvorming, kapotte bankjes of speeltoestellen of zwerfvuil. Bij openbare
ruimte moet u denken aan plekken die
voor iedereen toegankelijk zijn, zoals
straten, parken, plantsoenen en voet- en
fietspaden.
Collecterooster maart 2009
8 maart t/m 14 maart: Reumafonds
15 maart t/m 21 maart: geen collecte
22 maart t/m 28 maart:
Gilde Sint Margaretha in Aarle-Rixtel
29 maart t/m 4 april:
Stichting Fonds Gehandicaptensport

Pagina 31

Attc77 even zonder honk maar
met gele Kielen!
Oproep jaarvergadering
Dit weekend werd er niet door de AarleRixtelse Tafeltennisclub gespeeld omdat
er in verband met de carnaval geen
competitiewedstrijden waren. Zoals al
meerdere jaren een feit werd de zaal
door carnavalsvereniging De Gele Kielen
gebruikt voor het jeugdcarnaval. Zo ook
dit jaar waarin zij hun 22 jarig jubileum
vierden. Het feest begon met een receptie op vrijdag waar ook enkele bestuursleden van ATTC77 aanwezig was en zij
hun bewondering niet onder stoelen of
banken staken over de geweldig mooie
aankleding van de zaal. Dat hadden die
Gele Kielen in een paar dagen tijd
fantastisch gedaan. Dat er sprake is van
een zekere kruisbestuiving blijkt ook wel
door het feit dat enkele fervente tafeltennissers gestoken was in de gele kiel
en actief deel nam aan de festiviteiten.
Enfin, attc77 speelt even geen tafeltennis
aan de Jan van Rixtelstraat maar deint
mee naar komende week waarin weer
spannende competitiewedstrijden zullen
worden gespeeld. Ook spannend is de
komende jaarvergadering van 10 maart
2009 waarin een nieuwe voorzit(s)ter van
de club moet worden gekozen. Bij het
bestuur is reeds een aanmelding bekend
maar de sluitingsdatum is 3 maart 2009
dus kunnen er nog meer kandidaten
komen.
We roepen alle leden van de club op
aanwezig te zijn op de jaarvergadering die
aanvangt om 20.00 uur. Het lijkt ons
geweldig wanneer die bijeenkomst kan
leiden tot een staande ovatie voor de
vertrekkende voorzitter die met hart en
ziel de afgelopen vierentwintig jaar de
club heeft geleid.
ATTC77 www. nttb.nl/attc77

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

BELASTING
AANGIFTE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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CARNAVAL 2009: 22 JAAR
JEUGDCarnaval in
ganzegat..…..DAT was het dan
WEER
Na maanden van voorbereiding en een
week opbouwen van onze residentie ‘De
Ganzezaal’ ging Carnaval 2009 dan
eindelijk weer van start. Dit jaar een heel
bijzonder jaar vanwege het 22-jarig
jubileum!
We begonnen met een drukbezochte
jubileumreceptie waar veel Aarle-Rixtelse
en Laarbeekse verenigingen aanwezig
waren. We ontvingen, naast allerlei leuke
cadeautjes, van de gemeente Laarbeek
een ludieke cheque (aangeboden door
onze burgemeester in gele kiel). Carnavalsvereniging De Heikneuters verraste
ons met een prachtige deurhanger die bij
opbod verkocht mocht worden en een
fantastisch bedrag opbracht. We werden
door de Organisatie Carnaval Ganzegat
onderscheiden met het zilveren Ganzenei
en….als klap op de vuurpijl kregen we
van onze ‘Grote Carnaval’ de bouwkosten
voor de nieuwe jeugdprinsenwagen als
cadeau. Een prinsenwagen waar de
nodige uurtjes aan besteed werden en
die zondags in de optocht dan ook veel
bewonderende blikken trok. Dankzij
sponsoring konden we alle Ganzegatterkes en Ganzegatterinnekes die in de
jeugdresidentie kwamen een leuk
jubileumcadeautje overhandigen in de
vorm van een geldbuideltje.
Een heel speciaal moment was de
overhandiging van de nieuwe gele kielen,
gesponsord door Hans en Riky Keunen.
Heel wat tijd en zweetdruppeltjes zijn er
aan besteed, maar het resultaat is
prachtig. Hans Keunen overhandigde het
eerste exemplaar plechtig aan onze
voorzitter.
Na de jubileumreceptie begon voor
genodigden een jubileumreünie. In een
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gezellig volle zaal met een speciaal
daarvoor aangebrachte LED-dansvloer
werden we door alle oud-jeugdprinsen en
oud-jeugdprinsessen verrast met een
geweldig cadeau: zij schonken 2 prachtige nieuwe scepters voor de toekomst
(vervaardigd door oud-jeugdprins Johan
van Bakel). Tot in de kleine uurtjes was
het nog heel gezellig in de Ganzezaal.
Zaterdags haalden we samen met de
Organisatie Carnaval Ganzegat, de
Ganzegatse hofkapel, de buurt en heel
veel andere belangstellenden Prins Ted
van Ganzegat thuis af op de prachtig
versierde Kouwenberg. Een geweldige
happening met alles wat in Laarbeek
maar blaasmuziek kon maken erbij. Met
twee grote bussen vertrokken we daarna
naar de sleuteloverdracht in Lieshout.
Daar werd de speciaal voor de jeugd
vervaardigde sleutel overgedragen door de
jeugdgemeenteraad samen met burgemeester Gilissen. Na een bruisend feest
in de tent opende ons jeugdtrio, prinses
Vivian, prins Thijs en kleinvorst Lars
samen met de ‘grote’ prins Ted van
Ganzegat, zijn gevolg en opperganzentrekker Cor Verschuuren officieel de
carnaval bij het ganzentrio op de
Kouwenberg.
‘s Zaterdagsavonds in de Ganzezaal als
vanouds weer een drukbezocht spetterend feest. Een speciale verrassing
omdat de carnavalsvereniging van onze
oud-jeugdprinses Jannie, Olum uit Helmond, voltallig aanwezig was om het trio
te feliciteren. Ook de Heikantzangers
traden op met hun geweldige
carnavalslied.
Op zondagmorgen moesten we weer
vroeg uit de (ganzen)veren om samen
met de Organisatie de carnavalsviering in
de kerk bij te wonen, voorgegaan door
onze pastor Deli en oud-pastoor Tilman
die er samen een hele happening van
maakten. Daarna deelname aan een
lange en prachtige optocht voor het eerst
met de nieuwe prinsenwagen die door
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pastor Deli plechtig ingezegend werd.
Het weer was hartstikke mooi en er was
veel zwaaiend, enthousiast publiek langs
de kant. ‘s Middags de prijsuitreiking in
De Lantaarn waar het een gezellige
superdrukke boel was. In de Ganzezaal
‘s avonds weer een drukbezochte discoavond met ‘onze’ DJ’s Remco en Robin
en veel mooi verklede kinderen.
Op maandagmiddag een leuke show met
Clown Duf in onze eigen Ganzezaal:
druk, warm maar hartstikke gezellig en ‘s
avonds in de Jeugdresidentie een superdrukbezochte Blacklight-schmink-disco.
Op dinsdag alweer de laatste carnavalsdag: ‘s middags dolle pret voor iedereen
met Clown Edwino en ‘s avonds het
sluitingsbal in de Ganzezaal waar het
weer heel druk en hartstikke gezellig
was.
Jeugdprins Thijs, Jeugdprinses Vivian en
kleinvorst Lars: Jullie waren een
superenthousiast stel dat er samen met
ons voor gezorgd heeft dat we terug
kunnen kijken op een hele gave carnaval.
Hartstikke bedankt alle drie en natuurlijk
bedanken we daarmee meteen ook jullie
ouders voor alle steun en hulp die jullie
en wij van hen hebben gekregen.
Verder natuurlijk dank aan onze Prins
Ted van Ganzegat, adjudant Riny, grootvorst Jorg en alle leden van de Organisatie Carnaval Ganzegat, de Ganzegatse
hofkapel, al onze sponsors, onze
geweldige DJ’s Remco en Robin, alle
helpers bij het opbouwen en afbreken van
de Ganzezaal, de naaisters en sponsors
van de nieuwe kielen, de bouwers en
sponsors van de prinsenwagen en alle
mensen die ons op wat voor manier dan
ook geholpen en ondersteund hebben,
tafeltennisvereniging ATTC ’77 voor de
ontzettend fijne manier van samenwerking, speciaal bij de kindermiddagen
en…natuurlijk niet in de laatste plaats
alle Ganzegatterkes en Ganzegatterinnekes, alle kinderen van Ganzegat en
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omstreken, die het 22-jarig Jubileumcarnaval 2009 met ons in de Ganzezaal
op een geweldige manier hebben gevierd:
bedankt allemaal!
De Gele Kielen
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel

Hoewel de weergoden niet altijd
meewerkten bij de start van het wegseizoen 2009, zijn we heel tevreden over
de opkomst bij onze eerste tochten. Toen
een groot gedeelte van ons dorp naar de
Carnavalsbrunch toog, vertrokken wij met
21 dames en heren naar het prachtig
gelegen herbergje van d’n Bockenreyder.
Wij kwamen heel tevreden terug en de
brunchers hadden genoten werd ons
verteld.
Op zondag 15-3 staan onze Bosschebollentochten op het landelijk NTFUprogramma. Er is keuze uit de afstanden
80 en 90 km., men kan kiezen met welke
groep men meefietst of men rijdt zelf aan
de hand van een routeschema. Het
vertrek is tussen 09.00 en 09.30 uur vanaf
de Lantaarn tegenover de kerk. Als men
in groepsverband en onder leiding van
ADW-ers wil fietsen dan is er de volgende
keuze; om 09.00 uur rijdt men de 80 km.
met een snelheid van 25 km. per uur, om
09.05 de 90 km. met een snelheid van 32
km. per uur en om 09.10 uur start de
groep die 28 km. als gemiddelde aanhoudt.
De koffiestop is tegenover de St. Jan in
Den Bosch.
De rest van ons uitgebreide programma is
te vinden op www.aandewielen.nl.
Volgende keer gaan wij uitgebreid in op
het zomeravondfietsen dat op 31 maart
begint.
Fiets, dan zie je nog eens iets !!!
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Hoofdcollecte
In de periode van 2 t/m 7 febr. is er gecollecteerd voor de hoofdcollecte.Dit is een
gezamenlijke collecte van Hersenstichting Nederland en het Fonds Psychische
gezondheid. In Laarbeek is voor 2152,45
euro opgehaald, waarvan 57,67 in AarleRixtel, 988,79 in Beek en Donk en
1105,45 in Lieshout. Hiervoor willen we
alle collectanten en gevers bedanken.
Als er nog mensen zijn, die volgend jaar
mee willen helpen met deze collecte, dan
kunt u voor informatie en/of aanmelden
terecht op www.hoofdcollecte.nl of bij
Mieke Engels tel. 0492-463623

Voorjaarswandeling
Zondag 15 maart 14.00-16.00 uur – Ruweeuwsels.
Voorjaarswandeling met vroege bloeiers.
(hopen we…) Vertrek vanaf brug Sluis 5,
Achterbos in Lieshout, met: Martien van
Loon, Frank van Bakel en Jo Kicken.

“Opperganzetrekker”
Carnaval 2009.
Het was een hele verrassing toen ik op de
tweede kletsavond van mijn stoel werd
gehaald om op het podium te verschijnen
en daar de titel kreeg van “Opperganzetrekker”. Na een bezoek van adjudant
Rini v.d. Boogaard, die mij kwam vertellen
welke verplichtingen daaraan verbonden
waren, ging het carnaval van start.
Wat er allemaal te doen stond volgt hier
in het kort: Vrijdag zieken bezoeken en
receptie bij de Gele Kielen, (waar de
toekomstige Raad van Elf wordt opgeleid?!) Zaterdag het openen van het
carnaval, sleutel overdracht in Lieshout
en zondag de optocht. Maandag het
dweilfestijn en dinsdag de brunch,
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waarna om ± 24.00 uur de sluiting.
Het was voor mij een hele beleving om
mee te maken hoe alle leden van de
organisatie precies wisten wat ze
moesten doen. Ieder zijn eigen taak, alles
op het goede moment op de juiste plaats.
Geen gekibbel of gezeur, echt geweldig.
Ook de evaluatie van de dag was erg
goed. Wij (Tonnie en Cor) willen graag
alle leden van Organisatie Carnaval
Ganzegat, heel hartelijk bedanken voor
deze onverge-telijke fijne carnavalsdagen. Het was Kei, Skòn, Skitterend.
Wij hebben er dan ook geweldig van
genoten!! De Opperganzetrekker.
Cor Verschuuren

HOUD CROY
MOOI
…..geen
zwerfvuil....!!!
En dat geldt uiteraard niet alleen voor
croy. Wat zou het geweldig zijn. Als
iedereen hierop alert zou worden, en zijn
eigen omgeving schoon zou houden,
of….nog mooier….gewoon ’t afval niet
meer klakkeloos op de grond laat vallen,
want laten we nou eerlijk zijn, we ergeren
ons toch allemaal aan alle rommel die
overal ligt rond te slingeren?!!
Zaterdag 21 maart is de “Zwerfvuil dag””,
en wordt er weer overal gewerkt
Om alle rommel op te ruimen. Ook op
Croy, waar we samen met alle kinderen
Van Croy al jaren aktief zijn. Dit zou
echter voor iedereen ’n vanzelfsprekendheid moeten zijn, Jong en oud, en
OVERAL!
Voor iedereen die mee wil helpen:
Start op Croy; zaterdag 21 maart 10 uur /
Anthonius Hoeve Kasteelweg 7
Aarle-Rixtel/Croy
Info. Piet segeren tel. 0492- 382144
Ria Nooijen tel. 0492-381972

’n feest is pas ’n feest
Als catering de Kannelust is geweest!
www.cateringdekannelust.nl
Aarle-Rixtel
tel. 06-40806493/ 06-40806494
Hèt adres voor uw koud-/warm buffet, brunch,
barbecue, reepjesfestival, bittergarnituur etc.

Ons assortiment is flink uitgebreid!!!
Wij bieden u een ruime keuze uit diverse
koude/warme buffetten, dinerbuffet bestaande uit
4 gangen, hapjesbuffet, koffietafel, dessertbuffet,
brunch; kortom te veel om op te noemen!
Diverse complete barbecues:
reeds vanaf € 10,00 per persoon!
Bestel tijdig voor uw communiefeest!
(bij elke bestelling een leuk presentje voor de
communicant!)
Kijk op onze website of bel voor meer informatie!

Pagina 38

Bericht van:

Het carnaval ligt inmiddels al weer achter
ons. Op de nodige momenten heb ik
gezien dat dit feest in Aarle-Rixtel weer
als vanouds gevierd is. Veel leut, weinig
wanklank en zo hoort het ook. Dat gold
overigens ook voor de andere dorpen in
het gebied van de politie Gemert-Laarbeek. Vanuit de politie kunnen we dus
terugkijken op weer een zeer geslaagd
volksfeest. Over het carnaval dus geen
noemenswaardigheden voor wat betreft
incidenten.
Wel zijn er nog wat zaken aan de orde
die ik hier aan jullie, de Aarlese gemeenschap, wil voorleggen;
In mijn bijdrage aan het gemeenschapsblad schrijf ik niet gauw over voorvallen
waarbij ik dan de betrokkene bij naam
noem. Deze keer mag en wil daarop een
uitzondering maken, het gaat namelijk
over misschien wel onze bekendste
Aarle-Rixtelnaar Johan Verschuuren, de
weerman van Omroep Brabant. Al langere
tijd wordt Johan lastiggevallen door een
luisteraar van zijn weerpraatje. Deze
persoon (m/v) stuurt met een grote regelmaat kaarten met schunnige teksten
naar Johan. Hij en zijn vrouw Gerrie zijn
dat meer dan zat en hebben de postbode
gevraagd dergelijke kaarten niet meer bij
hen te bezorgen en op zich gaat dat
goed.
De verstuurder/ster van de kaarten zendt
echter de laatste tijd ook zijn/haar verwerpelijke post naar andere mensen in
Aarle-Rixtel. De namen van deze
mensen komen kennelijk gewoon uit het
telefoonboek. Met alle goede bedoelingen
van dien, bellen deze geadresseerden
dan naar Johan op. Op die manier
worden hij en zijn vrouw dan weer
geconfronteerd met deze vervelende
kaartschrijver/ster. Mijn - en Johan’s verzoek is om hem hier niet meer over te
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bellen of de kaarten bij hem in de
brievenbus te stoppen. Wat ons betreft
mag u eventueel bezorgde de kaarten
gewoon weggooien of u mag ze ook in
een enveloppe stoppen en opsturen naar
Politie Gemert-Laarbeek, t.a.v. John
Geerts, Antwoordnummer 2509, 5420 ZX
Gemert (een postzegel is bij deze
adressering niet nodig). Op deze manier
hoop ik dat de overlast voor Johan en zijn
vrouw weer tot het verleden zal behoren.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Nog wat medewerking van Aarle-Rixtelse
mensen wil ik vragen over een ander
probleem. Het gaat namelijk over hondenpoep. Ik dacht dat het de laatste tijd
goed ging op dit gebied, echter laatst
werd ik aangesproken door de mensen
van De Heindertschool. Al weer een tijdje
hebben ze daar erg veel last van hondenpoep rondom de school. U begrijpt
natuurlijk wel dat de vele kindervoetjes
die daar meerdere malen per dag de
school in en uit gaan de nodig viezigheid
mee naar binnen lopen. Vreselijk
natuurlijk voor de mensen die dat op
mogen ruimen, want zo’n vies werkje kan
je de kleuters natuurlijk niet zelf laten
doen. De gemeente heeft overigens in de
bestrijding van overlast door honden
reeds de nodige maatregelen getroffen.
Er zijn, verspreid over de vier woonkernen
in Laarbeek, hondenpaden en uitrenvelden aangelegd. Dat zijn de plaatsen
waar de hond vrijelijk de behoefte kan
doen. Deze uitlaatplaatsen worden afhankelijk van de behoefte, eens per week of
per twee weken schoongemaakt. Het is
dus de bedoeling dat de hondenbezitters
van deze voorzieningen gebruik maken,
of dat ze de poep netjes opruimen. Het
hondenpoep probleem aanpakken kan de
gemeente namelijk niet alleen. Daar is
uw hulp voor nodig ! Zowel van de
hondenbezitters, als van de mensen die
geen hond hebben. Niet hondenbezitters
kunnen een soort signaalfunctie hebben.

7PPSFMLFWPPSKBBSTLMVT
EFKVJTUFMFOJOH
)FU JT CJK FFO MFOJOH OJFU BOEFST BMT CJK FFO IVJT 6 NPFU [JDI FS UIVJT CJK WPFMFO 1SFDJFT EJF
SVJNUF LJF[FO EJF CJK V QBTU 0WFS EF KVJTUF GJOBODJ¿MF SVJNUF LBO EF 3BCPCBOL V VJUTUFLFOE
BEWJTFSFO 8F IFCCFO JNNFST WFMF MFFOWPSNFO &FO FSWBO JT POHFUXJKGFME PQ VX MJKG
HFTDISFWFO*FUTPNUFPOUIPVEFOOVEFMFOUFEFLMVTLSJFCFMTCJKVMPTNBBLU 
,JKLPQSBCPCBOLOMMFOFOPGCFMPOTWPPSFFOBGTQSBBL   

"MUJKEFFOMFOJOHXBBSCJKV[JDIUIVJTWPFMU
Het is tijd voor de Rabobank.
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Pagina 40

Bericht van:
Zij kunnen de hondenbezitters aanspreken op hun uitlaatgedrag. Alleen dan is
het mogelijk het fenomeen ‘poep op de
stoep’ aan te pakken.
Met de milieuwachter van de gemeente
heb ik afgesproken dat we de komende
tijd weer eens wat ‘opvoedende’ processen-verbaal moeten gaan uitschrijven
voor deze ergerlijke vorm van overlast en
bedenk wel, we controleren niet alleen bij
De Heindert. Ook op alle andere plaatsen
in Aarle-Rixtel gelden de uitlaatregels.
Dat was het weer voor deze keer,
Vriendelijke groet
John Geerts, uw buurtbrigadier.

De Meikever
Na het ontslag van de columnist Sjaak
van Buren van de Trompetter realiseer ik
me mijn kwetsbare positie en zal ik mijn
woorden nog meer op een weegschaaltje
leggen. Je zult maar een beetje veel
tegengas geven of een tikkie te satirisch
uitpakken. Rode kaart en vertrekken. Al
jaren staan er eenzame paarden in een
hoekje van het weiland een beetje te
treuren, zoals een paard daar kan staan,
een beetje met een hanglip en het beeld
is compleet. De dierenbescherming in
Nederland heeft ontdekt dat het toch niet
zo goed gaat met een paard dat zonder
kameraadjes tussen het prikkeldraad
moet leven. Alarm geslagen dus en de
dierenvrienden mobiliseren want hier
moet iets aan gebeuren. De term
dierenkwelling is nog net niet gevallen. Ik
ben geen paardenfluisteraar maar welk
paard heeft de dierenbescherming met
deze klacht gebeld. Veel paarden hebben
het zo slecht nog niet. Misschien dat
het plan Zonnetij toch uiteindelijk vertraging zal oplopen omdat iemand in de
buurt wat runderen of varkens in een hok
heeft en die beestjes kunnen stinken. De
ZLTO heeft de Raad van State om advies
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gevraagd want de geurverordening van de
gemeente wijkt af. Alweer een praatgroep. De korfslak, niet groter dan een of
twee millimeter, schijnt te zijn neergestreken op de woestijnvlakte van het
Patronaat.Daar had je op kunnen
wachten, eindelijk weer een beschermde
diersoort binnen onze dorpsgrenzen en
dus vertraging in de bouwplannen, zo zou
ik denken. Nog een praatgroep erbij
Dan doe toch maar geel-blauwe luiken op
de boerderijen van Croy. Om daar
250.000 euro voor uit te trekken lijkt me
wat royaal of het moet zijn dat ze de hele
voorgevel daarmee restaureren. Hint voor
de luikenvernieuwers, geen tropisch
hardhout gebruiken, langs het slakkenpad staan bomen genoeg. Wat is er
mooier dan eigen inlands hout. Onmiskenbaar nadert de lente, de merels
begonnen rond carnaval al met hun
ochtenddeuntjes. Ma merel voert al
verkenningen uit in de klimop, het zal niet
lang meer duren of er zit weer een nest.
De dood van een kerkuilmannetje stemde
mij even triest. Kikdood op het fietspad,
geramd door een stuk blik, einde van een
uilenleven. Een goede vriend van mij laat
hem prepareren zodat hij voor het nageslacht te aanschouwen is. Herinneringen
uit mijn jeugd schoten door mijn hoofd
toen de afgelopen dagen de ganzen
noordwaarts trokken. Destijds kwamen
ze met duizenden vanuit de grote vennen
van de Peel, een machtig gezicht in de
rode ochtendgloed. Beelden die je nooit
vergeet. Net zo min als de doordringende
geur van verbrande turf na de zoveelste
veenbrand in een hete zomer. De
nachtelijke horizon kleurde net zo rood
als het ochtendgloren, een beetje
beangstigend was het wel. Och, het zijn
van die herinneringen.
De meikever.
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Exclusieve voorverkoop WiSH
Outdoor van start!
Op zaterdag 4 en zondag 5 juli vindt de
derde editie plaats van WiSH Outdoor op
evenemententerrein ‘de Raagten’ te Beek
en Donk. Na twee succesvolle edities,
wordt er weer een vervolg gegeven aan dit
tweedaagse muziekfestival. Wederom
streeft WiSH Events naar een festival
waar kwaliteit en gezelligheid centraal
staan. Waar de aankleding vorig jaar al
een ware lust voor het oog was, zal er dit
jaar op visueel vlak nog een schepje
bovenop worden gedaan. Op beide dagen
kan menig muziekliefhebber zijn hart
weer ophalen met een breed scala aan
muziekstijlen. Door de sterke groei in het
bezoekersaantal, is er dit jaar gekozen
voor een uitbreiding van twee naar vier
podia, waar gedurende het weekend
plaats word geboden aan meer dan 40
artiesten. Evenals voorgaande edities zal
het festival wederom in het teken van de
Doe Een Wens stichting staan.
Line-up zondag 5 juli
De line-up voor zaterdag 4 juli wordt nog
even geheim gehouden, maar de top-dj’s
die dit jaar komen, zijn het wachten écht
dubbel en dwars waard! De line-up voor
zondag 5 juli is echter wel al bekend.
Dankzij de uitbreiding van twee naar vier
podia, zullen er ook op zondag 5 juli
meerdere muziekstijlen vertegenwoordigd
zijn op WiSH Outdoor. En de line-up van
ieder podium is stuk voor stuk om van te
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smullen! Waar WiSH vorig jaar al een
brede
diversiteit
bracht
in
de
muziekstijlen, gaat het dit jaar nog een
stapje verder. Echte feestbeesten kunnen
dit jaar hun hart ophalen met artiesten
als Frans Duijts, de 3j’s, Rene Schuurmans, de Memphis Maniacs, Lijn 7 en
90’s NOW. Alsof dat nog niet genoeg is,
zal als klap op de vuurpijl ook nog een
optreden worden verzorgd door niemand
minder dan Nick en Simon! Het belooft
dus nu alweer een speciale editie te
gaan worden!
Natuurlijk worden de lokale en regionale
talenten dit jaar ook niet vergeten. Sterker
nog, er zal een gehele area gewijd zijn
aan onze regionale helden. Met o.a. de
Yellowdogs, Bag on Wheels, Sewing
Circle, Hangover Sunday, The Crooks,
Imitallica en Gunz ‘n Rozes wordt er ook
dit jaar weer een legio talentvolle bands
gepresenteerd.
Last but not least zullen Dj’s Antoin
Barten en Wim Faassen een area hosten
en de goeie ouwe tijd laten herleven met
een 70’s, 80’s en 90’s discoshow! Liefhebbers van de discoklassiekers zullen
het gevoel van nostalgie eens te meer
passeren en de ene jeugdherinnering na
de andere komt boven met deze
daverende discoshow!
Tickets
Al met al belooft het weer een spetterend
weekend te worden. Op 1 maart zal de
exclusieve early-bird VIP-ticket voorverkoop beginnen op www.wish-outdoor.nl.
Voor slechts •32,50 voor zaterdag,
•22,50 voor zondag of •37,50 voor een
combi-ticket, ben je nu al verzekerd van
een weekend vol muzikale hoogstandjes.
Naast de fikse korting, zijn er nog meer
voordelen verbonden aan de early-bird
tickets.
Dit brengt natuurlijk ook een hoop
voordelen met zich mee! Allereerst krijg jij
als VIP exclusief toegang tot de speciale
VIP-decks op het terrein van WiSH Outdoor. Voel je als een koning, genietend
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van de beste service, al uitkijkend over
de dansende massa. Daarnaast hebben
we een kluisje voor je gereserveerd bij de
exclusieve VIP-entrance en ontvang je
een superexclusief WiSH Outdoor t-shirt!
VIP-tickets zijn alleen verkrijgbaar in de
early-bird actie, dus wees er snel bij!
Evenals vorig jaar, zullen de massagedames weer aanwezig zijn om de
vermoeide bezoeker te voorzien van een
verfrissende massage. Qua eten zitten
we ook weer gebakken dit jaar! Ricco’s
Village zal met zijn uitgebreide menukaart, waaronder pizza, pasta en
natuurlijk de oer-hollandse frites, weer
een hoop hongerige magen vullen!
Natuurlijk zal de befaamde cocktailbar
ook weer aanwezig zijn, om het gehele
assortiment compleet te maken! Al met
al wordt WiSH Outdoor dit jaar een
absolute must voor de echte festivalganger! See you the 4th and the 5th of
July at WiSH Outdoor!

Zdenìk Gurský. De Zwarte Fanfare zelf
speelt voornamelijk Tsjechische blaasmuziek. Zij maakten in het verleden
twaalf concertreizen naar Moravië, dit is
een landstreek in Tsjechië en zijn er tot
nu toe wel twintig Tsjechië blaaskapellen
te gast geweest bij de Zwarte Fanfare. Zij
hebben twee televisie optredens voor de
nationale televisie in Tsjechië verzorgd.
Op dit moment bestaat de blaaskapel uit
14 mensen die met hart en ziel muziek
maken en dit ook uitstralen tijdens hun
optredens. In de blaasmuziekwereld zijn
ze bekend in Tsjechië, de Benelux en
ook in Duitsland hebben ze regelmatig
optredens. De middag begint om 13.00
uur met de Zwarte Fanfare om 14.00 uur
gevolgd door de Edelweisskapel en rond
16.00 uur sluiten de Eigenheimer dit
Rundje Bloasmuziek af. Het Rundje
Bloasmuziek wordt gehouden in café
zaal De Lantaarn aan de Dorpsstraat
tegenover de kerk in Aarle-Rixtel en de
entree is zoals altijd GRATIS.

28e RUNDJE
BLOASMUZIEK
VAN DE
ZWARTE FANFARE.

Klokje

Blaaskapel de Zwarte Fanfare houdt op
22 maart a.s. haar 28e RUNDJE BLOASMUZIEK. De blaaskapel heeft ook twee
gerenommeerde kapellen uit de regio
uitgenodigd om van dit Rundje Bloasmuziek weer iets speciaals te maken.
De Edelweiskapel uit Kaulille, België
bestaat uit 21 muzikanten en ze maken
voornamelijk Egelander, Böhmische en
Moravische muziek. Hun muzikale leider
is Frank Vantroyen. De tweede gast op
het Rundje Bloasmuziek zijn de Eigenheimermuzikanten zij zijn thuis in Son en
Breugel, de kapel bestaat uit 10 muzikanten. De muzikale leiding is in handen
van Pieter Melisse, zij spelen voornamelijk Moravische muziek en hebben
als voorbeeld o.a. Vlado Kumpan en

Vermist: Wie heeft er met carnaval bij
de Lantaarn per ongeluk mijn zwarte jas
(merk Chasin) meegenomen? Graag
contact opnemen met 06-51816436
Workshop Keramiek:
Tijdens deze werkshop werken we met
engobes op een plaat klei. Doel: Het
maken van twee schalen. Techniek:
Plaat- en knipwerk. Datum: zaterdag 28
maart 2009 van 10.00 tot 16.00 uur.
Kosten: 75 euro inclusief koffie / thee /
lunch en alle materialen. Lokatie:
Sengersweg 7 Aarle-Rixtel. Opgeven bij:
Diny Beniers, telefoon 382763 of Nolly
Klaassen-Verhoeven, telefoon 383613
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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