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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
O...L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 28 maart t/m vrijdag 3 april
Zaterdag 28 maart
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst
Noud en Mio Raaijmakers
Henk Hagelaar en overleden ouders v. Griensven – v. Lieshout
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Kevin van de Ven
(verj.)
Overleden ouders v. d. Heijden – v. Melis en Jo
Overleden ouders van Bracht – van Eupen
Anneke van Doren – Schepers
(R.L.)
Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol
Jan van den Bogaard
Tot welzijn van de parochie
Zondag 29 maart - 5e Zondag van de Vasten.
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Overleden ouders Beekmans – v. d. Berg
(verj. vader/fund.)
Doortje van Roij
(sterfd.)
Giel Brouwers en Truus Cuppen - Brouwers
Overleden ouders v. Boxmeer – Vlemmings
Pieter en Tilly Slaats – van Thiel
Overleden ouders Verschuuren – v. d. Putten
Overleden ouders v. d. Kerkhof – v. d. Broek
Gouden bruiloft echtpaar W. Verschuuren – v. d. Kerkhof
Anneke van Doren-Schepers
(par.)
Bijzondere intentie
12.00 uur Kapel – Doopviering
Justin Smeyers, de Vinken 11
Myrte Endevoets, Brabantlaan 76.
13.00 uur Lieke de Vries, Havenweg 19
Tjerk Knukkel, Molenstraat 35.
Maandag 30 maart
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 1 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 2 april
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

Week van zaterdag 4 april t/m 10 april
Zaterdag 4 april GOEDE WEEK – Palm – of Passiezondag
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering
Gezinsviering met Palmwijding.
De kinderen komen met hun Palmpasenstokken naar de kerk.
Uit dankbaarheid voor het leven
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Overleden ouders Kweens – de Hoon
Piet Burghouts
(KBO)
Zondag 5 april – PALMZONDAG
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden ouders Martens – Brouwers
Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
Sien Nooijen
(fund.)
Miet Verhoeven
(sterfd./verj.)
Miet van Mierlo – Adriaans
(par.)
Bernard van den Elsen
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Jan van Dommelen
(par.)
Martien van de Kerkhof
(verj.)
Maandag 6 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 7 april
19.00 uur Kapel
BOETEVIERING - Dameskoor
Woensdag 8 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 9 april – WITTE DONDERDAG
19.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Vrijdag 10 april – GOEDE VRIJDAG
15.00 uur Kerk – Kruisweg
Plechtige Kruisweg m.m.v. het Dameskoor
19.30 uur Kerk – Kruisverering
Plechtige viering van het lijden en sterven van
Onze Lieve Heer Jezus Christus m.m.v. Dames- en Herenkoor
VIERINGEN MET PASEN
Zaterdag 11 april - Paaszaterdag / Stille zaterdag
20.00 uur Kerk - Paaswake m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Zondag 12 april - PASEN Verrijzenis van de Heer
08.30 uur Kerk - Gezinsviering
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Gemengd Koor De Klokkengieters
Maandag 13 april - Tweede Paasdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m. m. v. Herenkoor
OVERLEDEN
Wim Driessen, Terlingenplein 47, 66 jaar.
Zr. M. Fidelia, Missieklooster Heilig Bloed, 91 jaar.
Mevrouw Antonette van Hoof – Schellens, Laag Strijp 7, 81 jaar.
Toos Houët, Wielewaal 10, 88 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.

Bericht van:
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ATTENTIE De administratie is vanaf heden op dinsdagochtend, donderdagochtend
en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster
aanwezig. 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. email olvpres1@planet.nl
Doopvieringen De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 2 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 26 april a.s. Voor deze
avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren van
de pastorie:tel. 381215.
PALMPASEN – GEZINSVIERING Ouders en kinderen welkom!! Zoals ieder jaar willen
wij jullie uitnodigen om samen Palmpasen te vieren. Wij doen dit op zaterdagavond 4
april om 18.30 uur in onze kerk. We willen jullie vragen om thuis samen een
palmpasenstok te maken, bont versierd met palmtakjes, vruchtjes, eitjes, haantje enz.
Als je wilt weten wat dat allemaal betekent, moet je hieronder verder lezen. Ouders
zorgt U voor een spijker bovenop het kruis waaraan we het haantje kunnen vastmaken?
Voor het haantje zorgen wij. Deze krijg je voor de viering. In optocht (processie) worden
deze palmpasenstokjes door de kinderen naar de kerk gebracht om daar Palmpasen
te vieren. Jezus werd bij zijn intocht in Jeruzalem toegezwaaid met palmen. In de kerk
krijgt iedereen een gewijd palmtakje. Attentie: De kinderen verzamelen zich vanaf
18.00 uur op het kerkplein. Vergeet je palmpasenstok niet!!
De betekenis van de PALMPASENSTOK
Kruis: De vorm van de Palmpasenstok herinnert aan het lijden en sterven van Jezus
op Goede Vrijdag.
Palmtakjes: De blaadjes van de palmtakjes blijven groen! Iedereen zwaaide met zulke
takjes bij de intocht van Jezus op Palmzondag.
Haan: Na het aaien van een haan had Petrus drie maal gezegd dat hij Jezus niet
kende terwijl die toch zijn beste vriend was.
Brood: De haan is uit brooddeeg gebakken en doet ons denken aan Witte
Donderdag toen Jezus bij de laatste maaltijd met zijn vrienden het brood zegende en
het aan hen uitdeelde.
Uitgeblazen eitjes, bloemen en groene takjes doen ons denken aan nieuw leven.
Dat vieren we ook met Pasen.
Paaseitjes, lintjes en andere versieringen verwijzen naar feest: Pasen!!
BOETEVIERING/BIECHTGESPREK Op dinsdag 7 april is er om 19.00 uur als
voorbereiding op het feest van Pasen een boeteviering m.m.v. het dameskoor in de
Mariakapel aan de Bosscheweg. Als u zich op een persoonlijke manier voor wilt
bereiden op het feest van Pasen, kunt u met de pastor een afspraak maken voor een
biechtgesprek, om daarna het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Tel.
381215.
WITTE DONDERDAG
PAASGAVEN: Graag uw gaven voor de fruitmandjes naar de kerk brengen!!
Tussen 10.00 en 12.00 uur is er gelegenheid voor het brengen van fruit, blikjes, eieren
enz. naar de kerk. Van deze gaven worden zgn. fruitschalen gemaakt, bestemd voor
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de zieke en eenzame parochianen. Om u daaraan te herinneren, zullen de klokken
op Witte Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur geluid worden.
We waarderen het bijzonder wanneer u even de naam wilt doorgeven van iemand
waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking komt om een fruitmandje van de
medeparochianen te ontvangen. I.v.m. de wet op de privacy worden de namen
van mensen die in een verpleegtehuis zitten niet meer doorgegeven. Wij
vragen U nadrukkelijk of u die namen zelf door wil geven. Alleen de mensen
waarvan de namen doorgegeven zijn, ontvangen dan een paasgave van de parochie.
Tel. Pastorie: 381215 Tel. Wilma v. Brug: 382587.
PAASMANDJES In de namiddag van Witte Donderdag zullen de kinderen hun
eigengemaakte paasmandjes gaan brengen naar hun medeparochianen die 75 jaar
of ouder zijn. Het is een goede zaak dat de jeugd weer eens denkt aan de oudere
mensen en voor deze 75 plussers is het fijn dat er aan hen gedacht wordt. We hopen
dan ook dat de kinderen vriendelijk ontvangen worden en dat men er even tijd voor
neemt!!
GOEDE WEEK VASTENZAKJES In de Goede Week (ma. 6 of di. 7 april) worden de
Vastenzakjes bij u thuis opgehaald. U doet toch ook mee? De parochianen die de
zakjes bij u thuis komen ophalen, hebben een legitimatiebewijs en een zak van de
parochie bij zich. Bent u niet thuis, of bent u vergeten om het zakje te vullen en klaar
te leggen, geen nood! Op beide paasdagen staat de bus achterin de kerk voor na- en
laatkomers. U kunt uw zakje ook op de pastorie afgeven.
Mariëngaarde Op dinsdag 7 april is in de kapel van Mariëngaarde om10.15 uur een
Eucharistieviering (tevens boeteviering). Donderdag 9 april, vrijdag 10 april en zaterdag
11 april zal er in de kapel van Mariëngaarde om 20.00 uur een Concert van het
Helmonds Kamerkoor zijn. Tevens zal Franc Ploum een overweging houden. U bent
van harte welkom. Zondag 12 april is er om 10.15 uur een Eucharistieviering met Pater
Reniers als voorganger.

DANKBETUIGING
Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben gekregen na het
overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma.

CHRISTIEN VAN DIJK- STRIK
Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de bloemen
en de lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn
geweest.
Aarel-Rixtel, Maart 2009

Harrie van Dijk,
Kinderen en kleinkinderen.
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Witte Donderdag 9 april 2009.
I.v.m. de wet op de privacy is het jammer
genoeg niet meer mogelijk voor ons om
op Witte Donderdag te weten wie in
aanmerking komt voor een fruitmandje
van de parochie. Een vriendelijk verzoek
aan u allen om dit aan ons door te
geven. Wie is er ziek, eenzaam of vindt u
dat deze in aanmerking komt voor een
fruitmandje van de parochie, laat dit
weten aan Wilma van Brug, telefoon
382587, spreek eventueel uw boodschap
in. Inleveren van uw bijdrage in de vorm
van o.a. fruit en diverse levensmiddelen
graag op Witte Donderdag in de kerk
tussen 12.00 en 13.30 uur. Alvast heel
veel dank voor uw bijdragen.
Pastor Deli en Wilma van Brug.

Wereldgebedsdag 2009
Op 6 maart werd in de kapel van
Mariëngaarde de wereldgebedsdag 2009
gehouden. De opkomst gaf en geeft
vertrouwen voorde volgende jaren.
Ongeveer met 40 waren wij bij elkaar.
Allereerst bewoners en bewoonsters van
het huis zelf waar onder een flink aantal
zusters. Daarnaast ook leden van het
Religieus Beraad uit de buurt, dat zijn
zusters van verschillende congregaties uit
Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Deurne en
Helmond. Ook niet religieuzen hebben
zich in de loop der jaren bij de activiteiten
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van het Overleg aangesloten. Verder ook
nog belangstellenden van onze eigen
parochie. Bovendien gaf zr.Margret van de
congregatie van de zusters van het
Kostbaar Bloed een uiterst levendig
verslag van de geboortedag van de Staat
Papoea Nieuw Guinea. Samen met het
tentoongestelde materiaal maakten wij
kennis van het land met zijn 800
stammen en talen.
De collecte werd goed bedacht en dat
geld ging diezelfde dag richting Papoea
Nieuw Guinea via de Nederlandse
afdeling van de wereldgebedsdag.
Nogmaals dank ik u en hoop volgend jaar
allen terug te zien, vooral heel veel
mensen uit onze eigen parochie.
zr. Fidelis

Agenda maand april 2009
dinsdag 7 april
- Lezing Circus door de heer Frans
Cuijpers locatie : Conf.centrum “de Couwenbergh” . Aanvang : 10.00 uur
donderdag 16 april
- Jaarreis naar Delft
vertrek : 08.30 uur vanaf het kerkplein
woensdag 22 april
- Boekencirkel
Aanvang : 20.00 uur in MFC “De Dreef”
dinsdag 28 april - Bridgen Grotel’s Hof.
Aanvang : 09.30 uur

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen heel hartelijk danken voor alle steun en
medeleven die wij mochten ontvangen bij het ziek zijn en
overlijden van mijn man, onze vader en opa.
Riek, kinderen en kleinkinderen
Van Dommelen
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Vastenzakjes 2009.

In de goede week, zal op zaterdag 4 april
tot en met dinsdag 7 april, bij U het
vastenzakje worden opgehaald. Het
vastenzakje is bij het gemeenschapsblad gevoegd. Mocht U niet thuis zijn als
de collectant bij U komt, dan vragen wij U
beleefd om het zakje in de brievenbus van
de pastorie te doen of in de bus achter in
de kerk .
Zoals in het vorige gemeenschapsblad is
aangegeven is de opbrengst bestemd
voor de aankoop van instrumentaria voor
de operatiekamers in het St. John of God
hospital in Duayaw Nkwanta in Ghana.
Ook de landelijke vastenactie ondersteund ons project en zal aanvullen wat
er eventueel tekort zal zijn.
Uit de terugkoppeling van enkele
bestuursleden van de Stg.Vrienden van
de gemeenschap Duayaw Nkwanta en
het St. John of God Hospital is gebleken
hoe blij de mensen daar zijn dat er
inmiddels een wasmachine,droger en
een strijkmachine is aangekocht voor het
ziekenhuis van de gelden welke wij vorig
jaar met elkaar samen hebben gebracht.
Hierdoor is het werk in de wasserij van
het ziekenhuis een heel stuk aangenamer geworden ,en is de hygiene
toegenomen. Namens alle mensen daar
heel hartelijke dank voor uw bijdrage van
vorige jaar. Wij hopen dat we ook dit jaar
weer in staat zullen zijn om samen
voldoende geld bij elkaar te brengen om
de noodzakelijk instrumentaria aan te
kunnen kopen. Natuurlijk zal dat in nauw
overleg gaan met de mensen daar en de
arts uit Nederland die daar regelmatig
gaat opereren. Als U nog vragen heeft
neem dan gerust contact op met Marij
Schepens, voorzitter van de MOV groep
tel .382301.
MOV-groep.
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Programma
Zon 29 mrt - MONSTERTONE
Stonerrock, met de nadruk op Róck. In
samenwerking met ‘Wolfpack Productions’ presenteert OJA op deze Wolfpack-zondag wederom een knallend.
‘matinée’
Aanvang; 15:00u / 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; 20:00u / Entree: free

INZAMELING HOBBYMARKT
Zorgcentrum Mariëngaarde, Bosscheweg
20, te Aarle-Rixtel organiseert op zondag
5 april a.s. van 11.00-17.00 uur een
hobbymarkt.
Een rommelmarkt maakt hier onderdeel
vanuit. Hiervoor kunnen we nog altijd
artikelen gebruiken.
Heeft U nog bruikbare spullen voor deze
markt, m.u.v. witgoed, computer beeldschermen, meubels , matrassen en chemisch afval, dan kunnen deze op vrijdag
3 en zaterdag 4 april 2009 worden
ingeleverd bij de receptie van Mariëngaarde. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om uw spullen zelf te brengen
dan kunt u naar Mariëngaarde bellen (tel
385333 of 385345) en zullen we de
spullen bij u thuis op komen halen.
De opbrengst van de hobbymarkt komt
ten goede voor extra ontspanningsactiviteiten t.b.v. de bewoners van het
zorgcentrum.
Femke van de Kimmenade
Activiteitenbegeleidster

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:

Gemengd Koor De Klokkengieters geeft tweemaal een
Passie-/Lenteconcert
OP zondag 29 maart geeft Gemengd
Koor De Klokkengieters ‘middags om
15:00 uur een Passie- Lenteconcert, het
concert vindt plaatst in de kapel van het
Missie-klooster van het Heilig Bloed.
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.
Onderstaand het programma dat, met de
teksten van de liederen, ter beschikking
wordt gesteld.
Passiemuziek:
1. Notre Père
Maurice Duruflé (1902-1986)
2. Ave Maria
Jan Vermulst (1925-1994)
3. Psalm CXX
Otto Olsson (1879-1964)
4. Ubi caritas et amor
Maurice Duruflè (1902-1986)
5. Ehre sei dir, Christe
Heinrich Schütz (1585-1672)
6. God so loved the world
John Stainer (1840-1901)
7. Ego sum panis
Michael Haller (1840-1915)
8. God, mijn God
Bernard Huijbers (1922-2003)
(solo, koor, aanwezigen en orgel)
9. Overweging
10.Die bitt’re Leidenszeit beginnet
Johann S. Bach (1685-1750)

Pagina 15
(solo voor sopraan en orgel)
11. Herzlich tut mich verlangen
Johannes Brahms (1833-1897)
(orgelsolo) (opus posth. 122 nr. 110)
12. Lam Gods, dat zo onschuldig
(samenzang)
13. Izje Dimitri Bortniansky (1751-1825)
Lentemuziek:
14. Minnelied
Ernst-Lothar von Knorr (1896-1973)
15. As torrents in summer
Edward Elgar (1857-1934)
16. So weich und warm
Peter Cornelius (1824-1974)
17. Eens meienmorgens vroe
Jurriaan Andriessen (1925-1996)
18. Lerchengesang
Felix Mendelssohn (1809-1847)
19. Viele verachten die edele Musik
Gottfried Wolters (*1910)

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:

Ooievaarsnest op Croy
Of onze voorjaarsbode, de 0oievaar, er
daadwerkelijk een gezinnetje gaat
stichten is nog de vraag. Croy is er in
ieder geval klaar voor. Vlakbij het kasteel
staat een heus ooievaarsnest te pronken!
In het kader van de reconstructie komen
er subsidies beschikbaar voor grotere en
kleinere projecten om daarmee het
platteland te revitaliseren, zoals dat zo
deftig heet.Een voorbeeld van zo’n klein
project is de oprichting van een
ooievaarsnest.
In vroeger tijden kon je ze zowat in elk
dorp vinden. Meerdere zelfs.
De laatste paar ho`nderd jaar zijn ze
helaas uit het landschap verdwenen. We
hebben het dan over ooievaarsnesten die
door mensenhanden zijn gemaakt.
Bovenop een lange paal wordt een
karrewiel geplaatst, met daarop de
aanzet voor een nest, gemaakt van
wilgetenen. We hebben het hier dan ook
over een cultuurhistorisch landschapselement. Heemkundekring Barthold van
Heessel heeft op aanvraag subsidie
gekregen om ergens in het Aarlse landschap een dergelijk nest te kunnen
plaatsen. Echter, aangezien de heemkundekring niet over “land”beschikt is ze
te rade gegaan bij de stichting Streekontwikkeling Croy, waartoe ook de
streekwinkel van Broos Biemans behoort.
Broos was meteen enthousiast en had
toevallig al een eiken stam klaarliggen
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die bij een van de laatste stormen het
loodje had gelegd. Zo werd het nest –
met medewerking van de Stichting Geloof
,Hoop en Liefde- door de Stichting
Streekontwikkeling Croy geadopteerd
Vervolgens werd Frits Lammers benaderd, die behalve imker ook een groot
vogelliefhebber is. Frits heeft twee rechter
handen dus ook zijn hulp was zeer
welkom. Frans van den Berkmortel , ook
actief op het vogelfront en bewoner van
het nabij gelegen Strijpsoord, stond ook
direct te popelen om mee te helpen. En
zo kan het gebeuren dat er binnen
enkele luttele dagen op Croy een
prachtig authentiek ooievaarsnest staat
te pronken. De ooievaar wordt sinds
mensenheugenis gezien als geluksbrenger, die in het vroege voorjaar de
nieuwe lente komt aankondigen. Hij is
een van onze mystieke vruchtbaarheidssymbolen. De ooievaar staat echter vooral bekend als leverancier van nieuwe
mensjes.Het is dan ook niet vreemd dat
in de omgeving van Croy en Strijp menig
huisgezin een beetje zenuwachtig is
geworden!
Het kostte echter de nodige “kreum” om
het nest overeind te krijgen. Met extra
hulp van Jan Biemans en Walter Beekmans, en onder luide aanmoedigingen
van de aanwezige supporters, lukte het
uiteindelijk om het hele gevaarte in
stelling te krijgen! Alweer een mooie
aanwinst voor ons Aarlese (Laarbeekse)
landschap!

Publiekswandelingen
Zondag 5 april - 7.30-9.30 uur
Grotelse Heide.
Vogelwandeling Vogelwerkgroep.
Vertrek vanaf parkeerplaats voorbij /achter
het Grotels Hof, Aarle-Rixtel met: Antoon
Verhoeven, Anneke opden Buijs, Antoon
Sips. Ondersteuning natuurgidsen
Dieny v.d. Heuvel en Jo Kuypers.

Bericht van:
Expositie en boekbespreking in
Kouwenbergs kerkje
In april zijn er weer enkele passende
activiteiten in het Kouwenbergs kerkje te
Aarle-Rixtel, waaronder een expositie en
een boekbespreking.
In het eerste weekend, zaterdag 4 en
zondag 5 april is er de expositie
“Veelzijdig Vouwen”. Bij origami vouwen
denken veel mensen aan kaarten maken,
maar de zussen Rikke Geboers en
Nelleke Sanders laten u graag zien dat
het ook anders kan. Zij exposeren met
schilderijen, mandala’s, bloemen en nog
veel meer. Er is gewerkt met verschillende soorten papier, stof en andere
materialen. Veelzijdig vouwen alle
seizoenen van het jaar!
De expositie van de zussen Rikke
Geboers en Nelleke Sanders is ter
gelegenheid van 20 jaar SisterS.
Openstelling op beide dagen van 13.30
tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
Op woensdag 8 april is de eerste bijeenkomst van De Leesclub. De Leesclub
wordt een vaste activiteit van St. Het
Kouwenbergs Kerkje. Passend bij de
periode naar Pasen wordt het boek
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Intercity bestemming Pasen met twee
gasten besproken. En u wordt uitgenodigd de reis mee te maken. Deze
reisgids voor de goede of stille week voert
u langs stations en haltes, met als
eindbestemming station Paasmorgen.
Het boek is de reisgids en aan de hand
van vragen en stellingen gaan we op weg.
Katholiek of protestants: ze gebruiken
verschillende benamingen, maar bedoelen hetzelfde. Of wat is de achtergrond of
herkomst van dagen of rituelen, zoals
Aswoensdag, Palmzondag of Goede
vrijdag?
De gasten van de avond zijn Zuster Marij
Verbeeck en Bertram Westera. Marij
geeft antwoord vanuit haar katholieke
achtergrond, terwijl Bertram het boek
toelicht vanuit zijn protestantse herkomst. Gaat u mee met de trein naar
Pasen? De avond begint om 20.00 uur
en de entree bedraagt • 5,00 incl.
consumptie + boek! Er is geen conducteur die kaartjes knipt, maar er zijn maar
80 plaatsen in de trein. Vol is vol.
Kaarten in de voorverkoop via Ad Verleg,
Baroniestraat 2 te Aarle-Rixtel, tel. (0492)
382943 of op 8 april vanaf 19.30 uur bij de
kerk. Zie voor meer informatie de website: www.kouwenbergskerkje.nl.

Bericht van:

FOTO´S KIJKEN TIJDENS DE
GANZEGATSE BORREL
Beste Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes,
Carnaval 2009 is alweer achter de rug.
Hier en daar zij nog kleine sporen van de
Carnaval te zien, zoals serpentines en
confetti. In de Beatrixboom op de Couwenberg hangen nog een paar noten,
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afkomstig van het muziekspektakel. We
kunnen terugkijken op 4 fantastische
dagen. Het gehele seizoen was erg goed
verlopen, met een van de hoogtepunten
het 22 jarig jubileum van de Gele Kielen.
Tijdens het gehele seizoen hebben onze
Hoffotograaf Theo Schepers en de Hoffotograaf van de Gele Kielen, Joost Martens, vele foto´s geschoten. Daarnaast
hebben Adri Donkers en Ton Schepers
een video gemaakt van de optocht.
Op zondag 29 maart aanstaande organiseert de Organisatie Carnaval Ganzegat
de Ganzegatse Borrel. Tijdens deze
borrel wordt U in de gelegenheid gesteld
de foto´s en video te bekijken en bij te
bestellen. De borrel wordt gehouden in
onze Residentie, cafézaal de Lantaarn en
zal aanvangen om 13:00 uur. Vanaf 14:30
uur zal Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins
Ted van Ganzegat en zijn gevolg aanwezig om te toosten op de goede afloop
van het carnavalsseizoen. Om ± 17:00
uur zal het foto en video kijken worden
afgesloten.
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard
secretaris

Drukkerij Aarle-Rixtel

Bericht van:
Beste inwoners
van Aarle-Rixtel,
Zoals jullie weten komen wij elk jaar aan
de deur om een bijdrage te vragen.
Ook dit jaar heeft het Sint Margaretha
Gilde oftewel de “Rode Schut” van de
gemeente Laarbeek toestemming gekregen om rond te gaan voor het zogenaamde “offergeld.”
Vaak wordt er in onze gemeenschap een
beroep op ons gedaan, dan staat ons
gilde klaar om te begeleiden, op te
luisteren of om een vendelhulde te
brengen. Het opgehaalde geld wordt goed
besteed. Een gilde wil tradities in stand
houden. Om de vele oude attributen en
gebruiken die ons gilde rijk is te handhaven, is er geld nodig. Ook het onderhoud van de trommen, vendels, zilver,
uniformen etc. kost veel geld. De vlaggen
van de vendeliers zijn op dit moment aan
vervanging toe. Hier hangt een prijskaartje van enkele duizenden euro’s aan.
Vandaar deze oproep aan de AarleRixtelse bevolking die de “Rode Schut”
een warm hart toedraagt, stel de
gildebroeders die bij u aan de deur
komen niet teleur, en doe een duit in het
“Rode zakje”.
Wij komen in deze week van 23 maart
t/m 28 maart bij u langs.
Inwoners van Aarle-Rixtel al bij voorbaat
hartelijk dank voor uw gulle gave.
Ik wil ook meteen van deze gelegenheid
gebruik maken om meer bekendheid te
geven aan onze actie: Sympathisanten
en Vrienden of Vriendinnen van het Gilde
Sint Margaretha. Deze actie is, naast de
gebruikelijke offergelden, in het leven
geroepen met het oog op ons Gildefeest
in 2011. Ons Gilde bestaat dan 600 jaar,
dit vieren we door het organiseren van
een gildefeest in Aarle-Rixtel. Dit is voor
onze vereniging een flinke investering. U
kunt sympathisant worden voor een
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bedrag van 20 euro per jaar en vriend of
vriendin van het gilde voor een bedrag van
50 euro per jaar. Dit is bovenal een mooie
investering in de band met ons gilde.
Desgewenst krijgt u daar als teken van
dank voor terug:
Sympathisanten van het Sint Margaretha
gilde: 20 euro per jaar.
Zij krijgen: Groepsfoto, uitnodiging
kermis, jaarprogramma per email en een
roset.
Gildevrienden van Sint Margaretha: 50
euro of meer per jaar.
Zij krijgen: Groepsfoto, uitnodiging
kermis, jaarprogramma per email, een
roset en een uniek speldje
Helpt u mee om een schitterend feest te
realiseren voor de Aarlese gemeenschap? Opgeven kan bij Ronald de Jong,
Brabantlaan 90, 06-43271756,
rmdejong@gmail.com
De gildebroeders die bij u langs de deur
komen, kunnen u ook alles over deze
actie vertellen.
Namens het Gilde Sint Margaretha;
Dekenschrijver, Jurgen Peters

JUBILEUMCONCERT
MUZIKALE MET
CABARETIER BERT KUIPERS
Voor het geval dat U het nog niet in uw
agenda genoteerd heeft: Muziekvereniging MUZIKALE bestaat dit voorjaar 5
jaar. Ter gelegenheid hiervan geven wij
een concert in samenwerking met de
Helmondse stadsdichter en conferencier/
cabaretier Bert Kuijpers.
Iedereen is van harte welkom op dit
jubileumconcert op zondagmiddag 29
maart 2009 om 14.30 uur in café/zaal’t
Heuveltje in Aarle-Rixtel. De toegang is
gratis.
Voor meer informatie: www.muzikale.nl

Report Ad in gesprek met:

Ditmaal is Reportad op bezoek bij Marius
en Jo Boogaarts in de Pastoor van den
Heuvelstraat. De aanleiding tot dit gesprek is het feit dat Marius het iets
rustiger aan wil gaan doen. Hij stopt als
eerste dirigent van Muzikale. Muzikale is
ontstaan uit de Ouwe Hap in 2004. Maar
hij blijft wel als klarinettist spelen en als
tweede dirigent actief bij Muzikale. We
zitten te praten onder het genot van een
kopje koffie over zijn grote liefhebberij.
Vanaf jongs af heeft hij diverse instrumenten bespeeld. Maar vooral actief als
klarinettist. Ben zelfs 2 jaar naar het
conservatorium in Tilburg gegaan. Dat
was in de jaren 1957 – 1958. Ja Ad, zegt
Marius, dat was met de fiets ‘s avonds
naar Tilburg en terug. Of het nou zomer of
winter was. Mijn broers kregen pianoles,
ik nog niet, maar ik keek wel af en met
hun voorbereidingen was ik er ook bij. Als
mijn broer stopte, ging ik hetzelfde ook
weer oefenen. Later hoefde ik geen les
meer te krijgen, want ik was net zover als
mijn broers. Maar in 1972 begon hij ook
met dirigeren. Zijn vader was kleermaker
en ook erg muzikaal. Als hij aan het
oefenen was, hoorde hij menigmaal zijn
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vader roepen: je moet spelen wat er
staat. Dus begon je weer gewoon opnieuw. Ook mijn broers waren ook
muzikaal, soms speelden we met vieren
in één optreden van Phileutonia. Vanaf de
tweede klas van de lagere school ben ik
Gregoriaans gaan zingen op het Theo
Driessen Instituut. Met dirigeren ben ik
begonnen bij Musis Sacrum in Eindhoven, dat was van 1972 tot 1981. Maar ik
ben ook dirigent geweest van de Klinkers
in Helmond, de hofkapel van de Keienbeiters. Dat heb ik gedaan van 1990 tot
2001. Dus was ik bij alle kletsavonden
van de Keienbeiters aanwezig. Ook heb
ik een keer de uniformen van de Goede
Hoop gepresenteerd bij Erri van Vlissingen thuis. Ja, ook zijn vrouw Jo heeft
tweeëntwintig jaar gezongen bij de Klokkengieters. Marius en Jo zijn getrouwd in
1962, samen hebben zij drie kinderen.
Annemarie woont in Amsterdam en is
ontwerpster van herenkleding. Zij heeft de
Rietveld academie gedaan. Maarten
woont in St. Michielsgestel en werkt bij
ASML in Veldhoven. Maarten is afgestudeerd als doctor in de Natuurwetenschappen. Pierre is vorig jaar verongelukt met
de motor. Pierre was fysiotherapeut en
had zijn praktijk in Gelderen, Duitsland.
Daarnaast hebben ze een zevental
kleinkinderen.
Marius heeft een lange loopbaan bij
diverse muziek gezelschappen. Marius is
31 jaar lid geweest van de Helmondse
Orkest Vereniging. Daar speelde hij
klarinet en trad regelmatig als solo op.
Ook heeft hij het opleidingsorkest van
HMC gedirigeerd. We hadden toen 60
jongeren in opleiding. Maar hobby’s hebben is leuk, maar waar werkte Marius?
Ben eerst begonnen in 1956 bij de
Vlisco. Maar ook daar waren toen
problemen met de afzet en keek ik uit
naar een andere baan. Heb toen 1½ jaar
bij de Artex gewerkt en nadien bij Philips
in de logistiek en nadien als logistiek

Pagina 23
manager. De harmonie van Philips had
een klarinettist nodig en ik een goede
baan. Waren we alle twee uit de nood.
Ja, vroeger ging het niet anders als nu.
Een kruiwagen kun je ook nu nog
gebruiken. Je moet natuurlijk wel voor het
werk geschikt zijn. Ook toen was het
werken voor je loon. Met de Philips
Harmonie naar Wenen gegaan om daar
op te treden. Was erg leuk om daar op te
treden, Wenen is op muziek gebied toch
een bijzondere plaats. Maar opgetreden
in het Amsterdamse Concert Gebouw,
zelfs als solo klarinettist. Als ik nu terug
denk hoe ik daar les gaf voor HMC
leerlingen, krijg ik het er nog koud van.
Geen verwarming aan, ik nam zelf een
elektrisch straal kacheltje mee. Zette die
richting van mijn rug, maar het bleef er
toch verrekkes koud. Ook heb ik aan veel
jongeren hier aan huis lesgegeven. Nu zit
ik nog bij Schola Cantorum, die maandelijks zingt in de sint Lambertuskerk in
Helmond, ook regelmatig dat we elders
optreden. Lid van de senioren harmonie
in Helmond. Ook heb ik in de tachtiger
jaren het jongerenkoor in onze kerk
gedirigeerd. We begonnen toen met 15
jongeren, wat in twee jaar uitgroeide naar
45 leden. We zijn zelfs nog opgetreden
voor de KRO televisie. Ik ben nu nog
actief als orgelspeler in de volgende
kerken in Helmond. In de Goddelijke
Voorzienigheid, de Lucia kerk in MierloHout, de Schabbert en de Paulus kerk.
We hebben met enkelen een rooster om
te spelen. Maar in de week is er toch een
begrafenis waarvoor je gevraagd wordt.
Regelmatig zelfs in het Elkerliek Ziekenhuis. Ik kan maar een conclusie trekken.
Je hebt je in je leven erg intensief bezig
gehouden met je hobby. Dit tot genoegen
van veel muziek liefhebbers. Ik hoop dat
je nog vele jaren in goede gezondheid
nog steeds mag genieten van je hobby.
Het pitje zal waarschijnlijk iets kleiner
zijn, maar wel met een grote vlam.
Marius en Jo bedankt voor het gezellige
gesprek en de lekkere koffie.
Reportad.

Ganzegatters en
Ganzegatterinnekes,
Carnaval ligt nu weer enkele weken
achter ons. Dankzij de hele Ganzegatse
gemeenschap is carnaval 2009 een
onvergetelijke happening geworden. Voor
groot en klein en voor jong en oud. We
hebben om muziek gevraagd en we
hebben muziek gekregen ! Wij zouden
mensen te kort doen als we hier namen
of groepen gaan noemen maar we willen
wel melden dat jullie spontaniteit als een
warme deken over ons heen is gekomen.
Het was een feest van en voor ons
allemaal en wij willen dan ook al de
carnavalsvierders bedanken voor hun
bijdrage. GEWELDIG !
Wij genieten nog lekker lang na.
Misschien zien we jullie nog even op
zondag 29 maart op de foto middag bij
café de Lantaarn
Met vriendelijke groeten,
Prins Ted en Prinses Marleen

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

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:
Harmonie
De Goede Hoop
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Voorlichtingsmiddag over “Zorg”

Examenkandidaten geven
voorspeelconcert
Ter voorbereiding op de muziekexamens
die op 18 april in Laarbeek worden afgenomen zullen de leerlingen van harmonie
De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel,
harmonie O & U uit Beek en Donk en
harmonie St. Caecilia uit Lieshout een
voorspeelconcert geven. Dit vindt plaats
op zondag 29 maart in muziekcentrum
Het Anker in Beek en Donk en begint om
11.00 uur. Tijdens dit concert zullen de
kandidaten als een soort oefening één
van hun examenstukken ten gehore
brengen. Zo leren ze ook te spelen voor
publiek.
Het voorspeelconcert is een initiatief van
de Werkgroep Muziekexamens Laarbeek
onder de vlag van de Stichting Muziekopleiding Laarbeek. Gedurende de dag
zullen zo’n 61 muzikanten laten horen
wat ze in hun mars hebben. Het programma wordt verdeeld in vier ‘blokken’
van ongeveer een uur. De niveaus van de
stukken variëren van A tot en met D.
De verwachting is dat het programma
rond 16.00 uur ten einde is.
Belangstellenden die willen komen
luisteren zijn van harte welkom. Loop
gerust even binnen bij Het Anker aan de
Pater Vogelsstraat in Beek en Donk.

Woensdag 8 April om 13.30 uur in het
Gemeenschapshuis “De Dreef “. Waar
moeten we zijn als we zorg nodig
hebben?
Waar hebben we recht op?
Wie kan ons daarbij helpen?
Henrie Bouwmans gaat ons alles
vertellen over wat de SWOL (Stichting
Welzijn Ouderen Laarbeek) ons te bieden
heeft, o.a. Maaltijdvoorziening, Sociale
Alarmering,
Vrijwillige
Hulpdienst,
Activerend Huisbezoek, Blijvend Thuis in
Eigen Huis, Klussendienst.
Mies Bongers over het CVV (Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer)
Franic Verkuijlen over alles wat de
mantelzorg betreft.
Maria Hagelaar v Griensven vertelt
ons alles over het WMO Servicepunt in
Aarle-Rixtel.
Opgeven tot 1 April bij Nelleke Biemans
De Elshorst 12 Tel 383822 of Hetty
Lemmens Phaffstraat 28 Tel 381303

Beste Dames
Donderdag 26 maart
Diapresentatie IVN
Er is een diapresentatie van natuurgebied
de Biezen en de Grotelse Heide
in het clubgebouw aan de Beekseweg.
We vertrekken om half twee vanaf zaal ’t
Heuveltje.
Het bestuur

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
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Uiteraard is het bezoeken van één of
twee momenten afzonderlijk ook
mogelijk. Toegang is gratis; een vrije gave
is echter welkom.

PASSIE-DRIELUIK DOOR HET
HELMONDS KAMERKOOR
Ook dit jaar zingt het Het Helmonds
Kamerkoor o.l.v. Kees Doevendans, in de
goede week op drie momenten Passiemuziek in de Kapel van Mariëngaarde.
Het koor zingt a capella koorwerken van
componisten uit de 16de eeuw, van o.a.
Palestrina, Lassus en Da Vittoria. Daarnaast wordt op goede vrijdag “Quatre
motets pour un temps de pénitence” van
Poulenc uitgevoerd.
De muziek wordt omlijst door teksten van
theoloog en journalist Franck Ploum uit
Dordrecht. Deze teksten zullen worden
ondersteund door schilderwerken van
kunstenares Sylvia Thijssen.
Door het samengaan van muziek en
teksten hopen de deelnemers enkele
momenten in de Goede Week te creëren
die de aanwezigen laten genieten van de
muziek zoals die is bedoeld: een
inspiratie vanuit Christus’ lijden naar onze
persoonlijke beleving in het hier en nu.
Dit Passie-drieluik zal plaatsvinden in de
kapel van Zorgboogcentrum Mariëngaarde, Bosscheweg 20 te Aarle-Rixtel.
· Witte Donderdag 9 april om 20.30 uur
· Goede Vrijdag 10 april om 20.30 uur
· Paaszaterdag 11 april om 19.30 uur
In de opzet van dit drieluik is gestreefd
naar een samenhang tussen de drie
dagen, die in het lijdensverhaal onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Optreden koorklas KiKo
“Vrouw Holle in Laarbeek,
de waterpoort van de peel”
“Kom mee naar Laarbeek allemaal dan
spelen wij een nieuw verhaal en zingen
wij als muzikant bij vrouw Holle in het
land, dudeljooho klinkt ons lied ...”
Het is al weer een jaar geleden dat
Kunstlokaal Laarbeek in samenwerking
met koorklas KiKo de spetterende voorstelling Sprookjesherrie neerzette op het
podium in Mariahout.
Ook dit jaar heeft Kiko samen met het
kunstlokaal weer een mooie voorstelling
met expositie voorbereid. Op zaterdag 4
en zondag 5 april komen de kinderen met
kindervoorstelling en expositie “Vrouw
Holle in Laarbeek, de waterpoort van de
peel” weer in de spotlights te staan.
De kindervoorstelling is tot stand gekomen door de samenwerking van de cursussen toneel, muziek, het kinderatelier,
het jeugdatelier en koorschool Kiko.
De voorstelling en expositie vinden plaats
op 4 en 5 april. Op 4 april in ’t Anker in
Beek en Donk, en op 5 april in ’t
Buurthuis in Mariahout. Aanvang beide
dagen om 14.30 uur, entree 3 euro.
Wij hebben er zin in, U komt toch zeker
ook kijken?! Deze kinderen kunt u dan
zien spetteren in het koor
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SCOUTING ZET MET U DE
BLOEMETJES BUITEN!!
Dit doen we met een tweetal acties die
intussen bij iedereen wel bekend zijn en
waar veel mensen gelukkig ook graag
aan mee doen!
We beginnen op zaterdag 4 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,—
Twee weken later op 18 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. Tussen 10.00 en 15.00 uur kunt u
voor de geraniums ook terecht op de
blokhut. Daar zijn alle kleuren ook
verkrijgbaar!
Ze kosten • 1,25 per stuk
10 voor • 12,50 + 1 gratis
We hopen natuurlijk dat uw de tuin of het
balkon weer compleet opfleurt, zodat
onze jeugd op een te gek kamp kan
gaan, zeker omdat we dit jaar 75 jaar
bestaan en met heel Scouting AarleRixtel naar Veere vertrekken!
Dan heeft u waarschijnlijk 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 19
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
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met koffie en lekkere broodjes.
Van maandag 13 april tot en met vrijdag
17 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 18 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 uitzonderingen 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
De Laarbeeker van 18 maart,
die heb ik toch maar even bewaard,
wellicht wordt dat een historisch
exemplaar.
Een uitgewerkt bouwplan,
in het dorpshart op een markante plek
en of het niet op kan,
een advertentie van AdriaansBergopwaarts,
met een oproep om op de gronden
Smulders,
samen met hen te zoeken naar een
mooie stek.
Is dit het begin van een bruisend Aarle ?
Of zijn de plannen mooi,
maar de bouw te duur in waarde ?
Ik zie voor mezelf een klein huisje in het
verschiet,
met een dak met daarop geen pannen of
riet,
maar wat gras en hei,
met daarop een zoemende bij.
RD

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.

Pagina 30

Bericht van:

Staande ovatie én lintje voor Karel van der
Putten, nieuwe voorzitter Mark Rovers
doet zijn intrede.
Afgelopen 10 maart 2009 heeft de
algemene ledenvergadering van ATTC77
een nieuwe voorzitter gekozen. Dit omdat
Karel van der Putten na 24 jaar aangaf
nog slechts bestuurslid te willen blijven
van de tafeltennisvereniging en een
stapje terug te willen doen als het ging
om de voortrekkersrol.
Karel is vanaf de oprichting in 1977 van
de Aarlese Tafeltennisclub lid en vanaf
1985 werd hij als voorzitter gekozen. Die
rol heeft hij met verve vervuld. Niet alleen
Karel maar zijn gehele gezin werd
doordrenkt met het tafeltennisvirus en in
het bijzonder klopt zijn hart voor ATTC77.
Over het gezin werd wel eens gezegd dat
er in plaats van alleen twee mooie
dochters wel drie kinderen waren. Het
derde kind dat tafeltennis heet.
En nu is Karel in staat om dat een beetje
los te laten. Hij gaf aan dat het goed is
dat er na 24 jaar weer een nieuwe leider
komt, je moet bereid zijn je kinderen te
laten gaan als het nodig is en van de
zijlijn blijft hij als bestuurslid natuurlijk
altijd daar om de club te voorzien van zijn
jarenlange ervaring en kennis.
31 Leden van de club waren op de
vergadering aanwezig en een tiental had
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zich keurig afgemeld. De vergadering
verliep voorspoedig zodat de verkiezingen
redelijk snel aan de orde kwam. Mark
Rovers had zich op voordracht van
verschillende leden aangemeld als voorzitter en zo kwam het dat de vergadering
al snel tot zijn benoeming kon beslissen.
Mark is van harte welkom.
Aangezien de nieuwe voorzitter, bescheiden, nog niet achter de bestuurstafel
plaats nam was het de eer voor de vice
voorzitter Johan Heurter om een dankwoord aan Karel te richten. Karel werd
geroemd om zijn betrokkenheid, zijn
liefde en inzet voor de club. Ook voor het
jarenlange op de kleintjes letten. Daarom
zo constateerde Johan wilde Karel niet
voor een 25 jarig voorzitterschap gaan.
Immers het aanvragen van een lintje kost
geld en dat is natuurlijk niet prettig voor
de club. Toch vond het bestuur, samen
met de leden, dat Karel wel een lintje
heeft verdiend. Misschien dan niet verzorgd door Onze Majesteit maar rebels
genoeg door het bestuur zelf. Eendrachtig heeft men zich gewijd aan het in
elkaar zetten van een majestueus mooi
lint, wit met licht blauw. De leden lieten
hun instemming bij het uitreiken van het
lintje blijken door een staande ovatie.
Karel zelf was een beetje ontroerd, wat
vochtige ogen maar toch ook de nuchtere
leider die hij altijd is. Het is een mooie
avond geworden.
Voor meer informatie over ATTC77 zie
www.nttb.nl/attc77

K lokje
Foto’s Carnaval:
Tijdens de opening op zaterdag en bij de
optocht heb ik in een roze jas en pruik
foto’s gemaakt. Er zijn er 320 gelukt en
deze staan op de site www.fotogerard.nl.
U bent van harte uitgenodigd om te
kijken en eventueel een afdruk (zonder
tekst) te bestellen via deze site. Gerard
Dingemans

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

BELASTING
AANGIFTE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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ASV’33:
OPGAVE
NIEUWE LEDEN:
Het lijkt nog ver weg, maar we zijn bij
ASV’33 al weer druk bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
ASV’33 is een voetbalvereniging die veel
aandacht besteedt aan het beleven van
plezier aan het voetbal en waarbij niet
primair de prestatie voor op staan. Het op
een plezierige manier kennismaken met
alle facetten van het voetbalspel is
leidend. Ook staan de normen en
waarden hoog in het vaandel bij ASV’33.
Tevens worden er voor de leden van de
vereniging diverse nevenactiviteiten
georganiseerd om het nog gezelliger te
maken. Sinds enkele jaren is het
meisjesvoetbal landelijk zeer sterk in
opkomst. Dit heeft bij ASV’33 geresulteerd in 3 meisjesteams. Als je dus als
meisje wilt gaan voetballen: kom bij
ASV’33. (je kunt eventueel ook een
tweetal proeftrainingen meelopen om te
kijken of het bevalt). Ook gaan we weer
door met de sport- en spelgroep van
de 4 en 5 jarigen, de zogenaamde
Mini’s. Jongens en meisjes die 4 jaar zijn
kunnen hieraan deelnemen. Uiteraard
kunnen jongens zich voor de leeftijdsgroepen F t/m A ook nog opgeven.
Als je dus graag bij ASV’33 wilt
voetballen geef je dan snel op.
Opgave kan gebeuren bij
Frans Verschuuren, telefoon 0492536919 of 06-10565327 of kom gewoon
een keer naar sportpark ‘de Hut

7 tegen 7 toernooi –
Koninginnedag - A.S.V.’33
Op Koninginnedag (donderdag 30 April
a.s., aanvang 11.30 uur) wordt er bij
voetbalvereniging A.S.V.’33 het jaarlijkse
7 tegen 7 toernooi georganiseerd. Het 7
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tegen 7 toernooi is een onderdeel van een
veelvoud aan activiteiten rondom Sportpark De Hut.
Om de competitie eerlijk verdeeld te
houden kan er worden ingeschreven in
een prestatie- en een recreatiepoule. De
wedstrijden duren 20 minuten en zullen
op een klein speelveld worden gespeeld
door 6 veldspelers en 1 doelman.
Er kan worden ingeschreven via
nevenactiviteiten@asv33.nl. Vermeld
daarbij de naam van het team, de
gegevens van de contactpersoon en in
welke poule er wordt deelgenomen.
Minimale leeftijd voor deelname is 16
jaar.
Ook kun je onderstaand strookje
opsturen naar;
ASV’33 t.a.v. Nevenactiviteiten
Postbus 38. 5735 ZG Aarle-Rixtel
Naam Team:
Recreatie/Prestatie:
Contacpersoon:
Telefoonnr.:
Emailadres:

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze: Alles op
het gebied van meubelen voor uw
huiskamer – keuken en slaapkamer voor
jong en oud. Veel keuze voor senioren.
Tevens: Gordijnen – vitrage – binnen
zonwering – vloerbedekking – novilon en
laminaat vloeren. Lakens – slopen –
dekbedden – kussens. Klokken, staande
en hang en schilderen. Matrassen 2x8090x200 met 2 elektrische bodems, 2
motoren van • 1716,00 Nu als aanbieding
• 1287,00 Zeer goed merk. Uit onze
eigen
meubelmakerij
betaalbare
meubelen. Op maat en model naar uw
keuze in 1e keuze houtsoorten, lakken en
kleuren. Bij aankoop nieuwe meubelen
kunt u uw oude meubelen inruilen.
Kerkeind 38 Milheeze. 0492-341553.
www.dovens.nl Meten en bezorgen zijn
bij ons gratis. Kerkeind 38, 0492-341553
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ZOMERAVOND-FIETSTOCHTEN
Na het ingaan van de zomertijd in de
nacht van 28 op 29 maart, gaan wij weer
van start met de wekelijkse fietsavonden
op dinsdag- en donderdagavond.
Wij proberen zoveel mogelijk aan de
wensen van fietsers te voldoen, daarom
is er de volgende keuze:
Op dinsdagavond rijden er twee groepen
onder begeleiding van ADW-ers, de ene
groep rijdt met een snelheid tussen de 18
en de 20 km. per uur en de anderen
fietsen ongeveer 25 km. per uur. De
afstanden bedragen 30 en 45 km..
Op donderdagavond is er keuze uit de
groep die 28 km. per uur als snelheid
hanteert en een andere die iets boven de
30 km. per uur rijdt. De afstanden zijn
dan ongeveer 50 en 55 km. per avond.
De eerste 2 weken, vanaf 31 maart wordt
er om 18.30 uur gestart en daarna tot
begin september om 19.00 uur. Ook in
de vakantieperiode gaan wij gewoon door.
De deelname is gratis en er wordt gestart
op de hoek Dorpsstraat-Kouwenbergplein
in Aarle-Rixtel.
Meer informatie en de rest van ons
programma
is
te
lezen
op
www.aandewielen.nl. Ook kunt u bellen
naar Rini Daniëls tel. 382340.
afd. publ.

K lokje
La Belle Vie Huidverzorging en
Schoonheidssalon. Permanent makeup, Pedicure. Ook voor diabetische en
reuma patienten (ook aan huis) Heindertweg 24 Aarle-Rixtel Tel:0492 383024

Paaseieren zoeken tijdens
paasvuur en kleurwedstrijd
Op eerste Paasdag, zondag 12 april a.s.
organiseert folkloregroep Dikkemik
weer het traditionele paaseieren zoeken
Het ei is het symbool voor het nieuwe
leven. Het verstoppen van eieren hebben
we te danken aan de oude gewoonte om
eieren in akkers te stoppen om deze
vruchtbaar te maken. De mensen worden
daarbij geholpen door de Paashaas.
De Paashaas heeft chocolade eieren
verstopt op het terrein aan de Croylaan,
tegenover de oprijlaan van kasteel Croy.
Ook worden er echte eieren verstopt. Die
hebben een nummer en je kunt er een
leuk prijsje mee winnen.
Na afloop van het eieren zoeken wordt er
een groot paasvuur ontstoken en worden
de prijswinnaars van de kleurwedstrijd
bekendgemaakt.
Kleurwedstrijd
Voor de kinderen tot en met de leeftijd
van 8 jaar wordt er een kleurwedstrijd
gehouden. De kleurplaten kunnen vóór 5
april 2009 worden ingeleverd in de brievenbus van de heemkamer/bibliotheek
aan de Bosscheweg.
Kleurplaten zijn verkrijgbaar op de
Basisscholen en in het halletje van de
bibliotheek/heemkamer

www.gemeenschapsblad.nl
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SALON
Op zondag 5 april vindt er een bijzondere
happening plaats in Helmond. Op die dag
stellen 9 helmonders hun huiskamer,
tuin, of winkel beschikbaar voor de
presentatie van het werk van helmondse
kunstenaars. Met dit project wil stichting
ART=Helmond de van oudsher speciale
band tussen kunstenaar en kunstliefhebber op een ludieke manier onder de
aandacht brengen. Deze presentaties in
huiselijke omgeving, waarbij de deelnemende kunstenaars zijn geselecteerd
door de mensen op de gastadressen, zijn
alleen te bezoeken voor genodigden.
Uitzondering hierop vormt de presentatie
van het werk van kunstenaar Henk van
Olijve, dat te zien zal in de etalage en het
interieur van herenmodezaak Rob Haver
in de Ameidestraat.
Dit project heeft op vele bijzondere
lokaties onderdak gevonden,
Zo is er een presentatie van het werk van
Mark van der Heijden(beelden) in de tuin
van Jan van der Zanden; Ten huize van
burgemeester Fons Jacobs exposeren
Julienne Tullemans(schilderijen) en Jos
van der Donk (beelden). In de voormalige schaapskooi bij de Croyse hoeve
exposeren Ine van de Ven (linodrukken)
en Chris Kortland (beelden), ze zijn te
gast bij Gerrit van Wylick. Bij wethouder
Jos Boetzkes toont Frank van der Vorst
zijn schilderijen. Bij Jan en Marian van
den Heuvel is Tineke de Nobel te gast
met schilderijen. Bij Carla en Willem van
Hal exposeren Mieke Naus (schilderijen)
en Lynn Bisschops(objecten). Bij het
echtpaar Kamminga –Draadjer toont
Adjan Broeders haar schilderijen.
Een week later (12 april) wordt de salon
gehouden bij Annette en Koen Brand te
Aarle Rixtel. Daar zijn de kunstenaars
René de Vries (structuur schilderijen) en
Rieky van Tuyl (keramiek) te gast.
Na deze zondagmiddag zal het werk van
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deze kunstenaars gepresenteerd worden
op een openbare locatie in de stad.
Voor nadere informatie;
Ine van de Ven. Dr. Dreeslaan 166
5707 KE Helmond
0492555508 0646115085
h.ven17@chello.nl

43e
Blaaskapellen festival,
30-31 mei en 1 juni,
Ook dit jaar zal er tijdens de pinksterdagen volop blaasmuziek te horen en te
zien zijn in de tent op het heuvelplein. De
“Klokkendorpers “zullen dan in een
gedeeltelijk nieuwe samenstelling voor de
43e keer het blaaskapellen festival
organiseren. Zondagmiddag is het zoals
gebruikelijk vanaf 12.00 uur Früshoppen,
met diverse kapellen.
Zondagavond zal de “klokkendorper” van
20.00 uur tot 22.30 uur een swingend
optreden verzorgen. De afterparty wordt
verzorgd door de discoband “Bakerstreet”
Maandag zullen vanaf 11.00 uur
s’morgens, non stop diverse kapellen
optreden. De zaterdagavond wordt
verzorgd door “Harmonie de Goede Hoop”
aangevuld met de bands “White Stone “
en Funtaine.
We houden U op de hoogte, waar en
wanneer de kaartverkoop begint.
Houdt deze datum alvast vrij in uw
agenda, want dit mag je niet missen!!!!
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Het gaat zachtjes aan weer de goede
kant op. In de afgelopen tijd ben ik in de
vroege ochtend al weer een paar keer
wakker geworden van vogelgekwetter.
Eerlijk gezegd word ik daar liever wakker
van dan van de wekker, maar ja soms
heb je geen keus. Mij is ook opgevallen
dat de nodige planten en struiken en
bomen al weer volop aan het uitbotten
zijn, kortom als de voortekenen me niet
beliegen, dan komt het voorjaar er weer
aan. Net zo rustig als het voorjaar gaat
beginnen, mag ik hopen dat de criminaliteit zich ontwikkelt. En dan maar hopen
dat het op crimineel gebied niet een al te
hete zomer wordt. De oogst van afgelopen maand staat hieronder vermeld.
Redelijk rustig als je het mij vraagt.
Schoorsteenbrand;
Op woensdag 18 februari omstreeks
09.00 uur moest de brandweer uitrukken
voor een woningbrand aan de Dijkmanstraat. Ter plaatse bleek dat de bewoners
in veiligheid waren en ook bleek de brand
nogal mee te vallen. Het ging om een
schoorsteenbrand. Waarschijnlijk zat er
een scheurtje in het rookkanaal waardoor
er rook onder de dakpannen gekomen is.
Als die rook dan van onder de dakpannen
te voorschijn komt, lijkt het of er een
flinke brand aan de gang is. Achteraf viel
het gelukkig allemaal mee.
Gestolen jas terug bij eigenaar dankzij bekeuring;
Op donderdag 5 maart werd door een
inwoonster van Aarle-Rixtel op de zolder
van een schuur, waar ze overigens niet zo
vaak kwam, een jas gevonden. Nadat de
politie de jas nader bekeken had, werd al
snel duidelijk wie de eigenaar zou kunnen zijn. In een van de zakken zat namelijk een door de politie uitgeschreven
bekeuring. De eigenaar bleek een 18
jarige Hemhonder te zijn. Het bleek dat
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zijn jas op tweede Kerstdag uit zijn auto
was gestolen, die op dat moment
geparkeerd stond aan de Kerkstraat. Zo
zie je maar, soms is het goed om, als je
een bekeuring krijgt, deze niet meteen
weg te gooien.
Rijden onder invloed;
Op maandag 9 maart, omstreeks 03.00
uur werd op de Albers Pistoriusstraat een
47 jarige inwoner van Beek en Donk
betrapt op het rijden onder invloed van
alcohol. De man bleek na controle de
dubbele hoeveelheid alcohol te hebben
genuttigd dan toegestaan. Naast een
rijverbod van 5 uur kreeg de man ook een
proces-verbaal.
Bezit van harddrugs en hennep;
Op vrijdag 13 maart werd in een woning
aan de Molenstraat bij de 38 jarige
bewoner ongeveer 3,5 kg henneptoppen,
alsmede een aantal XTC pillen aangetroffen. Deze goederen zijn natuurlijk in
beslag genomen en zullen worden
vernietigd. Tegen de man wordt verbaal
opgemaakt.
Inbraak in auto;
In de tijd tussen dinsdagavond 10 maart
en woensdagmorgen 11 maart, werd
ingebroken in een auto die stond
geparkeerd aan de Kloosterdreef. Uit de
auto werd een navigatiesysteem
weggenomen.
Dat was het voor deze keer,
Vriendelijk groet en geniet van het mooie
weer,
John Geerts, uw buurtbrigadier.

K lokje
Computer problemen?
Caspar van Thiel verzorgt al uw
computerproblemen van klein tot groot.
Opstartproblemen, hardware,spyware- en
virusbesmettingen,etc.Bel (na 16.00 of in
het weekend 06.50.47.15.43 of mail
casparvanthiel@hotmail.com en u wordt
vaak diezelfde dag nog geholpen.

’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!
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Lodewijk
Napoleon
In Aarle-Rixtel

In het voorjaar van 1809 maakte Koning
Lodewijk Napoleon (1778-1846) een
“inspectiereis” door Noord-Brabant.
Koning Lodewijk Napoleon was de eerste
koning van Holland. Hij was door zijn
broer Napoleon Bonaparte in 1806 tot
koning van Holland benoemd. De regeerperiode van de koning duurde tot juni
1810. Via zijn reizen wilde hij Nederland
goed leren kennen. De reis van de dertigjarige koning werd in een gele reiskoets
gemaakt. Behalve zestig huzaren bestond het gezelschap uit nog dertig
personen. Onder hen bevonden zich
ministers, adjudanten, lijfartsen, secretarissen en de landdrost. De Brabantse
reis werd van 13 april tot en met 4 mei
1809 gehouden. Het doel van de reis was
om beter inzicht te krijgen in de Brabantse problemen. Naast het representatieve
kwamen tijdens de reis verschillende
thema’s aan de orde zoals de teruggave
van de protestante kerken aan de
katholieken, Hierdoor maakte de koning
zich in Brabant geliefd. Langs de reisroute stonden veel erebogen opgesteld
en de straten waren versierd. Zijn bezoek
in 1809 is in de Brabantse steden en
dorpen niet ongemerkt voorbij gegaan.
Tijdens deze inspectiereis kregen Tilburg,
Oosterhout en Roosendaal stadsrechten.
De route liep globaal van Grave naar
Aarle-Rixtel, Croy, Helmond, Eindhoven,
Tilburg, Den Bosch. Van Vught vervolgde
hij via Sint Oedenrode, Veghel,
Vorstenbosch zijn weg naar Nistelrode.
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Daar werd, via Schaijk en Herpen,
Ravenstein bereikt.Tijdens zijn reis was
het hem ter ore gekomen dat er in AarleRixtel een ernstige epidemie was
uitgebroken, de zgn Zweetziekte. De
sociaal bewogen koning wilde persé ons
dorp bezoeken om er zijn hulp aan te
bieden. Hij bracht eerst een bezoek aan
de pastoor, die de koning op de hoogte
bracht van de ziekte onder zijn
parochianen. Hierop bezocht de koning
verschillende zieke bewoners in het dorp,
waarbij hij niet schroomde om ook de
meest schamele woningen binnen te
gaan. Hierdoor kreeg hij een goed inzicht
in de aard en het verloop van de ziekte.
Na zijn bezoek aan ons dorp nam hij voor
twee dagen zijn intrek in kasteel Croy,
waarin hij met zijn staf de hulp aan de
zieken ging organiseren en coördineren.
De familie Van der Brugghen, die het
kasteel destijds bewoonde, was zeer
koningsgezind.Twee van hun kinderen,
George en Louis, dienden in het Franse
leger. Nadat Lodewijk Napoleon door zijn
broer was afgezet, temperde de goede
verstandhouding en wel zodanig dat
beide broers bij de Slag bij Waterloo aan
Hollandse zijde vochten. Van het verblijf
van Lodewijk Napoleon op Croy is nog
een aardig verslag te vinden in het
Croyse huisarchief. Na het vertrek van de
koning deed mevrouw Van der Brugghen
schriftelijk verslag aan haar nicht. Via
deze brief kwamen we erachter dat de
koning maar liefst f. 15.000,- schonk en
250 dekens! Het bezoek aan Aarle en
Croy krijgt binnenkort een prominente
plek in een boek over de koninklijke reis
van de hand van Hans van den Eeden,
dat in april verschijnt en waarover nog
nadere publicaties zullen volgen.
Inmiddels worden er plannen gesmeed
om in Aarle-Rixtel een gedenkteken te
plaatsen van deze bijzondere koninklijke
gast…..HvB

Bericht van: 50 jaar geleden
Varkensfokvereniging Het venijn zit in
de staart, zo ook op de gisteravond gehouden vergadering van de Varkensfokvereniging. Dit venijn kwam niet uit de
vergadering. Die had juist het bestuur
gemachtigd tot aankoop van een b+b
fokbeer, maar heel onverwachts van de
bestuurstafel. Een simpele opmerking
van een der bestuursleden over deze
aankoop was bijna aanleiding tot een
breuk in het anders zo eendrachtige
bestuur. maar tot zichtbare voldoening,
kon voorzitter W. v. Dijk in zijn slotwoord
mededelen dat èn het bestuur èn de
leden rustig konden gaan slapen, want
die vervelende kwestie was in den minne
geschikt. En daarmee kwam het eind van
de vergadering. De voornaamste punten
voorts waren: met de houders van de
fokstations te Aarle-Rixtel en Stiphout
werd het contract verlengd. Er was een
batig financieel saldo. De geldelijke
voorwaarden bij de dekking werden
verhoogd. t. w. voor de leden tot f 6,50 en
voor niet-leden tot f 8,50. Het aftredend
bestuurslid P. v. Stipdonk werd herkozen.
Wie? Door de “Stichting vrienden van de
Arbeidersjeugd” werd ter bestrijding van
de kosten verbonden aan de Romebedevaart van de Kajotters een loterij
georganiseerd, waarvan onlangs de trekking heeft plaatsgevonden. Op het
nummer: 25596, dat door de KAJ in
Aarle-Rixtel is verkocht, is een prijs gevallen. De eigenaar of eigenaresse van dit
lot wordt verzocht zich in verbinding te
stellen met het bureau van de KAJ, St
Annaplein 21 te Tilburg. De trekkingslijst
ligt verder nog ter inzage bij de heer Wim
Bieman, Biermansstraat alhier, plaatselijk bestuurslid van de KAJ.
Jaarvergadering “St. Eloy” De jaarvergadering van de afdeling Aarle-Rixtel van
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de Katholieke Metaalbewerkersbond “St.
Eloy” had een geanimeerd verloop. In
verband met twee vacatures in het bestuur waren er vier candidaten ingediend
om deze opengevallen plaatsen eventueel
te doen bezetten. De heren Albert Schepers en Frans Beniers (Heikant) werden
daarvoor door de vergadering aangewezen. De hierna volgende verkiezing van
een nieuwe voorzitter had tot gevolg dat
de heer Frans Beniers, tot dan toe
slechts enige minuten bestuurslid, tot
voorzitter werd benoemd. Door de heer
Mathijssen, kringbestuurder, werd een
spreekbeurt gehouden over actuele
onderwerpen, zoals de huidige toestand
in de grote en kleine metaalbedrijven; de
werkeloosheid en de stijgende dreiging
hiervan, alsmede de hiermede in verband
staande rechten en plichten van de
werkgever en werknemer. Ook de geestelijke adviseur, kapelaan v.d. Ven, richtte
zich tot de aanwezigen. De heer Johan
Gijsbers, voorzitter van de KAB, merkte
op, dat hij altijd graag aanwezig was op
een vergadering van de Metaal, waar hij
de wens aanknoopte dat de samenwerking tussen KAB en Metaal altijd
vruchtbaar zal blijven in het belang van
beide. Ook richtte de KAB-voorzitter zich
nog tot de penningmeester van “St. Eloy”
, de heer Mathijs van de Ven, voor zijn
bijzondere activiteiten in het belang van
de vakbond, Hierna volgde een gezellig
samenzijn, tijdens welke de leden met
hun dames een dansje konden maken op
de maat van de muziek van het dansorkest “De Animo’s” onder leiding van
Theo van Wetten en werden verfrissingen
en tractaties aangeboden, dan wel de
gelegenheid geboden deze te bemachtigen middels een kleine loterij. Hierbij
vermelden wij nog de samenstelling van
het bestuur: Voorzitter: Frans Beniers
Secretaris: Henk de Vries
Penningmeester: Mathijs van de Ven
Leden:
Albert Schepers en Theo van Wetten
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