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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
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 11 april t/m vrijdag 17 april
Zaterdag 11 april - PAASZATERDAG / Stille zaterdag
20.00 uur Kerk - Paaswake m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Jan Verhoeven
(verj./fam.v.d.Vossenberg)
Lien v. d. Heijden – van den Boogaard
Cor van Teeffelen
Riet v. d. Heuvel
Jan van Dommelen
(fam. v. Gr.)
Tonnie Jansen – v. d. Bogaard
Nico Schooneveld
Toos Houët
(kaartclub)
Zondag 12 april - PASEN Verrijzenis van de Heer. EERSTE PAASDAG
08.30 uur Kerk - Gezinsviering
10.00 uur Kerk – Eucharstieviering - Gemengd Koor De Klokkengieters
Wim Thijssen
(1e j. get./par.)
Herman van Bekkum
Cisca Migchels
(verj./fund.)
Jan Migchels
(ver./fund.)
Joseph van Ommeren
(fund.)
Frans Bekx
(fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers
(fund.)
Jan van Roij
(sterfd.)
Familie Manders – Bouw
(fund.)
Wim van Seggelen
(par.)
Overleden ouders van Stiphout – van Alphen
Overleden ouders v. d. Einden – de Groot
Jan en Marc van Stiphout
Jan Hendrix
(trouwdag)
Overleden familie Barten – van Wetten
Overleden familie Schakenraad – de Laat
Grada Vogels
Familie van Brug – Wigmans
Adriaan Loomans
Frans Maas
(buurt)
Dorien Tersmette
Christien v. Dijk – Strik
(buurt)
Jan Romme
Maandag 13 april - TWEEDE PAASDAG
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m. m. v. Herenkoor
Overleden ouders Raaijmakers - Bekx
Woensdag 15 april
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 16 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
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Week van zaterdag 18 april t/m vrijdag 24 april
zaterdag 18 april
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Korale - kindernevendienst
Harrie en Miet Huibers – Bekx
(par.)
Nellie van Os
(par.)
Anny v. d. Bogaard – v. d. Heijden
(verj.)
Ben Loomans
Frans Cooijmans
(buurt)
Jan Pennings en Tineke
Tot welzijn van de parochie
Zondag 19 april- Beloken Pasen - 2e ZONDAG van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – EERSTE H. COMMUNIE
Martien Verbeeten
Riek en Piet v. d. Ven – Hoeks en opa Frits van Rixtel
Opa Thieu Driessen
Martien van Eindhoven en Piet Coolen
Maandag 20 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Francien Scheepers - Knoops
Dinsdag 21 april
15.30 uur Kerk – Gouden Bruiloft
Eucharistieviering - Dameskoor
Martien en Lenie van Oort, Laarweg 19.
Woensdag 22 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 23 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.30 uur
Kapel – Gebedsviering van de KVO

Week van zaterdag 25 april t/m vrijdag 1 mei
zaterdag 25 april – H. MARCUS, Evangelist.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst
Adriaan en Maria Donkers – Huibers
Overleden ouders Manders- v. d. Bogaard
Gerda van Bokhoven
Overleden ouders Jacobs – van Alphen en kinderen
Tot welzijn van de parochie
Zondag 26 april- 3e ZONDAG van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor
Overleden ouders van der Most – de Groot
Jean – Francois Smulders
(verj.)
Harry Prinsen
Nelly Sterken
Anneke van Doren – Schepers
(par.)
12.00 uur Kapel – Doopviering
Sara van de Sanden, Mariastraat 17.
Stef van de Weijer, Piushof 1.

Week 15 van maandag 6 april tot en met zaterdag
11 april.
Chiquita bananen
Spinazie
Komkommer
eieren

per kilo € 1.49
per kilo €1.49
per stuk € 0.79
2 voor € 0.98
10 voor € 1.20
20 voor € 2.00

het voorjaar is weer begonnen dus
er zijn weer raapstelen en asperges.

Wondermiddel
Zijde, bet belangrijkste ingrediënt van de producten van BioSilk,
blijkt over wonderlijke eigenschappen te beschikken. Zo werkt het
versterkend, vochtregulerend (zijde kan drie keer het eigen gewicht
aan vocht vasthouden) en beschermend. Bovendien zorgt zijde voor
een mooie glans, doordat de moleculaire vorm een piramide is. Het
resultaat: een driedimensionale weerkaatsing van het licht. BioSilk
heeft de range uitgebreid met twee nieuwe producten voor haar en
huid. De Silk Therapy 17 Miracle Leave In Conditioner geeft het
haar niet alleen glans, volume en body, maar is bijvoorbeeld ook
ideaal voor een schrale, ruwe huid of harde nagelriemen. De
Miracle Face and Body Hydrator herstelt de droge en gevoelige
huid en is zo zacht dat deze zelfs in het gezicht gebruikt kan worden.
Bel voor meer info met

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

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

www.kapsalonastrid.nl
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Maandag 27 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 29 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 30 april
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Overleden ouders v. d. Rijdt – de Koning en Theo, Leny en Diny
Overleden
Jaantje Kester – Opheij, Mariëngaarde, 94 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.
ATTENTIE
De administratie is vanaf nu 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.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavonden zijn op 6 mei 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 24 mei a.s. Voor deze avonden kunt u
zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.
WITTE DONDERDAG
PAASGAVEN: Graag uw gaven voor de fruitmandjes naar de kerk brengen!!
Tussen 10.00 en 13.00 uur is er gelegenheid voor het brengen van fruit, blikjes,
eieren, koekjes enz. naar de kerk. Van deze gaven worden zgn. fruitschalen gemaakt,
bestemd voor de zieke en eenzame parochianen. Om u daaraan te herinneren, zullen
de klokken op Witte Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur worden geluid.
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. 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 de tijd voor neemt!!
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GOEDE WEEK VASTENZAKJES In de Goede Week (za. 4 april t/m 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.

In memoriam
Donderdagavond hoorden we dat deze
ochtend Hanneke van Berlo van ons was
heen gegaan.
Even schrikken, verbazing en ontzetting,
ondanks dat het ons bekend was dat
Hanneke’s gezondheid tanende was.
Wij herinneren Hanneke als een van onze
eerste vaste bezorgerster van uw Gemeenschapblad. Meer dan 30 jaar heeft
zij zorg gedragen voor de verspreiding
daarvan op ‘t Laar, De Hemel, Hel en
Vagevuur. Trouw kwam zij naar het dorp
om bij Riet van de Ven haar Gemeenschapsbladen op te halen. Door weer en
wind, niets was haar teveel. Noodgedwongen door het slecht ter been
geraken, moest zij afhaken, wat haar
eigenlijk niet zinde. In Leo van Berlo
kreeg zij een voor haar goede vervanger.
Zij was daar zeer content en blij mee.
Ook kende we Hanneke jarenlang als
nauwgezette medewerkster van de
Aarlese Zonnebloem. Gezondheid noopte
haar daarmee te stoppen. De Zonnebloem-werkzaamheden wilde zij niet
geheel staken en bood aan om jaarlijks
bij haar de kerststukjes te komen
maken. Dankbaar heeft de Zonnebloem
daar gebruik van gemaakt. Haar woning,
tuin en groen voorziening stelde zij
onvoorwaardelijk beschikbaar. De Aarlese
Zonnebloem kijkt met genoegen terug op
haar gastvrijheid en loyaliteit. Het zal U
ook bekend zijn dat zij zich jarenlang
heeft ingezet voor de parochie O.L.
Vrouw Presentatie. Poetsen van het zilverwerk was bij haar in zeer vakkundige

en goede handen.
Voor haar niet onbelangrijke inzet mocht
zij enkele jaren geleden uit handen van
de burgemeester van Laarbeek een
Koninklijke Onderscheiding in ontvangst
nemen. Zij was daar zeer trots op.
Hanneke werd ruim 88 jaar. Dat zij moge
ruste in vrede.
Nobis

COLLECTE
HARTSTICHTING 12 t/m 18 april
Beste mensen van Aarle-Rixtel,
Hart-en vaatziekten zijn nog altijd doodoorzaak nummer 1 in Nederland. Daarom
zet de Nederlandse Hartstichting de
strijd hiertegen voort. Zij doet dat door te
investeren in onderzoek naar hart-en
vaatziekten en voorlichting te geven over
een gezonde leefstijl.
Bovendien neemt de Hartstichting het
initiiatief voor verbetering in de zorg en in
het voorkomen van hart-en vaatziekten.
Mede dankzij uw GIFT kan de Hartstichting haar werk blijven doen.
Laat uw HART spreken en help mee met
de bestrijding van hart en vaatziekten in
Nederland. Zonder uw hulp kunnen wij
ons werk niet voortzetten dus geef
alstublieft aan onze collectanten die in de
week van 12 t/m 18 april bij u aan de
deur komen.
Comite Ned. Hartstichting Aarle-Rixtel
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Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M.Deli
A.S.V. ‘Periode kampioen’
Zondag 29 maart was voor A.S.V. weer
eens een grote dag. Want het eerste
elftal werd ‘Periode kampioen’. Niet
alleen op ‘De Hut’ werd dit gevierd maar
ook in de straten van Aarle waren vele
vreugdekreten te horen. Ik ben zo fier als
een Belgische gieter op A.S.V. Proficiat !
Goed verder trainen jongens… en de
tegenstander op tijd van het voetbalplein
blazen he!
Eerste Heilige Communie
Zoals ieder jaar heeft de werkgroep
Eerste Heilige Communie, samen met de
kinderen weer het beste van zichzelf
gegeven om deze grote dag voor te bereiden. Op 18 maart j.l. werd er (samen met
de ouders) hard gewerkt om de feestelijke versiering voor deze viering te
maken; zoals slingers, schone papieren
bloemekes voor in de kerk, maar ook
kleine tekeningetjes werden er gemaakt
om in het misboekske af te drukken.
Sommige kinderen maakten echte
kunstwerkjes. Bravo, kleine kunstenaars!
Binnenkort, op zondag 19 april is het voor
hen de grote dag! Ze zullen voor de
allereerste keer Jezus mogen ontvangen
in de H. Communie. En daarna in iedere
heilige Mis, iedere dag en elke zondag
opnieuw ter communie mogen gaan.
Bijna al de eerste communicantjes
hebben de afgelopen maanden de Mis
gediend. Onder de leiding van onze vaste
en ervaren misdienaars hebben ze het
allemaal voortreffelijk gedaan. Hiervoor
nog eens een welgemeend ‘Bravo’!
Vormselvoorbereiding
Ook de voorbereidingavonden met onze
vormelingen, in “De Heindert”, zijn ontzettend boeiend en leerrijk. Ook voor mij.
Jonge mensen kunnen soms heel
moeilijke, maar zeer interessante vragen
stellen. Hewel, we zijn heel blij met onze
21 vormelingen. Stuk voor stuk, zijn het
super goeie. We boffen weer in Aarle.
Ik ben Dhr. Rini Daniëls, onze penning-
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meester, ook heel dankbaar dat hij mij
ontzettend heeft geholpen met de bestelling (via internet) van de 42 boeken (Het
Nieuwe Testament en het Boek van de
Psalmen) als geschenk voor deze
jongens en meisjes. Ze zijn het zeker
waard. Op deze manier hebben ze voor
heel hun leven het Woord van God in hun
bereik, waar ze steeds kracht uit kunnen
putten.
Super-verjaardagsfeestje bij O.J.A.
Zaterdag 28 maart, waren vele vrienden in
het O.J.A.- lokaal samengekomen om de
verjaardag van Leroy en Dennis Keunen
te vieren. Het begon op het grote scherm
waarop de voetbalwedstrijd te zien was.
Nederland tegen Schotland (als ik me
niet vergis). Hun Schotse doedelzakken
waren maar snel uitgeblazen en er bleef
maar weinig lucht over. Want onze
Nederlanders hadden gewonnen (in het
spoor van A.S.V.). Na de wedstrijd begon
de sfeer in het jongerenlokaal in goeie zin
te stijgen. Leroy en Dennis, als ervaren
D.J’s, gaven er schone muziek ten
beste. Ook al kon ik daar niet zo heel
lang aanwezig zijn, toch heb ik die avond
goeie bekenden kunnen ontmoeten.
Bedankt, O.J.A- bestuur voor de hartelijke ontvangst. Op een rustige avond
kom ik nog eens gezellig spijkeren.
Op weg naar Pasen
Pasen is het feest van mensen die zoeken naar het licht en kiezen voor het
licht. Wij vieren het feest van Pasen
omdat wij overtuigd zijn dat de dood niet
het laatste woord heeft, maar dat wij
geroepen zijn om elke mens te laten
delen in de liefde van God en zo zijn
Licht te laten stralen tot welzijn van alle
mensen. Tot welzijn van alle leven.
Van harte nodig ik u allen uit om zo veel
mogelijk aanwezig te zijn tijdens de
mooie vieringen in de ‘Goede Week’ en
vooral met Pasen.
Van harte wens ik u allen nu reeds een
Zalig Pasen toe.
Tot binnenkort,
P. Michaël Deli

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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Bericht van:
Toos Houët
Op 14 maart 2009 bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Toos
Houët. Zij was één van de markante
mensen die Aarle-Rixtel rijk is. Haar
bezigheid als kraamverzorgster in het
verleden heeft haar grote bekendheid
gegeven in Aarle-Rixtel en verre omtrek.
Door weer en wind ging zij naar de
gezinnen toe en heeft hen bijgestaan met
raad en daad. Naast dit actieve leven was
zij ook erg muzikaal. De muzikaliteit zit
bij de familie Houët nou eenmaal in het
bloed. In het jaar 1972 was Toos Houët
een van de medeoprichters van het AarleRixtels Gemengd Koor “Euphonia”, in die
tijd nog “Koor 1972” geheten. Slechts
zelden sloeg Toos een repetitie over. De
laatste jaren ging haar vitaliteit achteruit
en werd haar mobiliteit moeizamer. Dat
weerhield haar echter niet van het trouw
bezoeken van de repetities en het actief
meezingen. Zelfs in de week voorafgaande aan haar onfortuinlijke val, waarbij zij
haar heup brak, was ze nog op de
repetitie om te oefenen, want er lag een
optreden in het verschiet. Eveneens was
zij een trouw lid van het Parochieel
Dameskoor, waarmee zij menige eucharistieviering heeft opgeluisterd.
Groot was dus onze verslagenheid bij dit
overlijden. De leden van Aarle-Rixtels
Gemengd Koor “Euphonia” hebben op
een waardige manier middels het zingen
van de avondwake in Mariëngaarde
afscheid van haar genomen. Wij blijven
aan Toos denken als een gelovige, gezellige, spontane, goedlachse en trouwe
zangeres, die haar sporen voor de AarleRixtelse gemeenschap en niet in de
laatste plaats voor het Aarle-Rixtels
Gemengd Koor “Euphonia” ruim verdiend
heeft. Zij was een goede mens met het
hart op de rechte plaats! Toos, alsnog
bedankt voor al wat je voor ons hebt
betekend!
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Harmonie
De Goede Hoop
Harmonie De Goede Hoop wil graag
tijdens het nieuwjaarsconcert op zondag
3 januari 2010 de “Carmina Burana” van
Carl Orff uitvoeren. Dit is een werk voor
orkest, solisten, groot koor en jongenskoor. Het bestaat uit 25 delen en duurt
ongeveer één uur.
Voor een goede uitvoering is o.m. een
gemengd koor nodig van minimaal 80
zangers en zangeressen, met een juiste
onderverdeling over de vier stemmen:
sopraan, alt, tenor en bas. Wij hebben
daarom besloten om geen specifieke
Aarlese koren te benaderen, maar eenmalig een projectkoor te formeren.
Wij doen hierbij een beroep op alle
Aarlese zangers en zangeressen die
deze uitdaging aan willen gaan.
Het koor wordt ingestudeerd door een
professionele repetitor. Deze schat in dat
– afhankelijk van de kwaliteit van het koor
– zes tot tien repetities nodig zullen zijn.
Daarnaast zijn enkele repetities nodig
samen met orkest en solisten.
Wil je het stuk - Carmina Burana –
beluisteren? Dat kan via de site van
harmonie De Goede Hoop:
www.harmonie-dgh.nl. Klik op de tab
“downloads”.
Wat willen we van je weten?
- naam en adres, telefoonnummer en Emailadres;
- leeftijd;
- welke stem zing je en
- kun je van bladmuziek zingen (is niet
perse nodig).
Als je mee wilt doen, mail dan de
gevraagde gegevens naar:
derks-verschure@planet.nl.
Schriftelijk kan natuurlijk ook. Het adres
is: A. Derks, Klokstraat 5a, 5735 GN
Aarle-Rixtel. Schroom niet, meld je aan.
Bestuur van harmonie De Goede Hoop.
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Bericht van:
Wat een gefeest!
Zoals velen wel zullen weten, kunnen er
wij wat van hoor. En dan bedoel ik eigenlijk te zeggen dat wij het als zelfstandig
jongerencentrum zo slecht nog niet
doen. Het lijkt wel alsof het steeds beter
gaat. Een hecht team dat naar mijn
mening steeds professioneler aan het
worden is. Het is zelfs zo dat we alweer
bezig zijn met een heel digitaal plan om
het ons uiteindelijk zo makkelijk mogelijk te maken gezien alle administratie en
planning die erbij komt kijken. En dat wij
zo elkaar via dit digitale systeem op de
hoogte kunnen houden zonder dat daar
ook maar een mail, sms of belletje aan
vooraf gaat. Hier zijn we dan ook nog
druk mee bezig en het zal dan ook niet
lang meer duren voordat dit gelanceerd
gaat worden onder de bestuursleden.
Natuurlijk zal er nog wel even een klein
cursusje aanvast hangen, want wat onze
computer techneut Maikel Kuijpers
allemaal aan het brouwen is op zijn pc is
voor de gemiddelde Hollander, laat staan
OJA bestuurslid, niet 1 2 3 te begrijpen.
Nee hoor!! Ik denk dat wij als OJA ons
mannetje en vrouwtje wel kunnen staan.
En gezien de maatschappelijke functie
die het OJA al maarliefst bijna 28 jaar
vervult, kan daar menig Hollander niet
aan tippen. Toch stiekem even een klein
applausje voor ons zelf vind ik ja.
En dan nu het echte gefeest. Wat
hebben we het weer druk gehad en als
wij het druk hebben, hebben we het goed
en gezellig. Net na mijn laatste schrijven
in de oplage van 2 februari was het
meteen aan de bak voor de vrijwilligers.
Er stond namelijk een afscheidsshowtje
op het programma en hoe erg dat ook
klinkt hoe gaaf het eigenlijk wel niet was.
De Helmondse band Uplifted had te
kennen gegeven er mee te stoppen
wegens verschillende redenen en wilde in
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het OJA haar laatste show ofwel gig
geven. Nou!! Als dat geen eer meer is om
voor een rasechte Helmondse band dit te
realiseren weet ik het ook niet meer. We
waren vereerd om dit te doen en het was
dan ook een daverend succes. De
banken en andere attributen gingen dan
ook vrolijk over de handen van de bezoekers met bezoekers erop zittend. Dit
geeft de sfeer en uitbundigheid wel een
beetje weer dacht ik zo.
Meteen die vrijdag erna, “DE 13de “, was
het weer comedynight in Aarle-Rixtel. We
hadden die avond 2 cabaretiers die de
boel weer aan het lachen moesten maken. En ooh dat deden ze. Een artiest
onder de naam Onvolprezen Donald Olie
maakten het echt geweldig. Die ouwe
man was zo grof en hard dat hij elke keer
om zichzelf moest lachen en maar bleef
zeggen, “het is tenslotte comedy”.
Misschien dat sommige hem een tijdje
geleden gezien hebben in het programma
van Rob Kamphues “Kamphues Boeit”.
Hij was die man die zo erg boos werd en
erop stond niet meer geboeid te willen
zijn. Nou, daar zal hij wel zijn redenen
voor hebben gehad, want wat hij allemaal
uitkraamde!!
Nog maar net de comedy gehad en de
andere 4 dagen van hard lachen beginnen alweer. Jaja, De carnaval! Ondanks
dat velen vaste OJA gangers hun
toevlucht hadden gevonden in de bergen
in Oostenrijk was het toch een prachtig
feest. De vorige keer schreef ik nog over
Anticarnaval maar ik moet toegeven dat
we toch aardig van de Carnavaleske
sferen hebben geproefd. En met dit feest
hebben we ook aardig de toon weten te
zetten omtrent de nieuwe OJA generatie.
De nieuwe 16plussers die eigenlijk
sindsdien elke week weer over de vloer
komen. Kei te gek!!
Meteen weer de zaterdag erna hadden
we de eer om de oude OJA huisband
“The Covenant” weer eens over de vloer te
hebben. Dit bezoek is altijd een eer, want

K lokje

K lokje

2 DE PAASDAG PAASSHOW 10 TOT aanbieding van • 1716,- nu voor • 1287,Uit onze eigen meubelmakerij betaalbare
17 UUR.
Dovens Meubelen.Milheeze. Alles op het meubelen Op Maat en model naar uw
gebied van Meubelen voor uw huiskamer- keuze.
keuken en slaapkamer,voor jong en Meubelen in 1 ste keus houtsoorten en 2
componenten lakken.
oud,veel keuze voor senioren.
TEVENS : Gordijnen-vitrage-binnen zon- Bij aankoop ven nieuwe meubelen ruilen
wering-vloerbedekking-Novilon
en wij uw oude meubelen in. Meten en
laminaat vloeren,lakens slopen dekbed- bezorgen zijn bij ons gratis.
Dovens te Kerkeind : 38 Milheeze
den kussens.
www.dovens.nl. Tel :0492-341553
Staande + hang klokken en schilderijen.
Matrassen met electrische bodems als
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Bericht van:
wat zij zijn góed. Het ging dan ook goed
los en alle nummers werden volmondig
meegezongen.
Och ja, wat maakt het ook uit, de
volgende dag was het weer prijs. En dit
keer was het de 2de editie van Wolfpack.
Zij hadden weer een zondagmiddag
gevuld met 2 bands uit de regio en ook
voor een zondag was dit wederom een
geslaagde middag.
En nog eentje om het af te sluiten was er
eentje om niet te vergeten. Er was
namelijk voor het eerst een Magicnight
georganiseerd. Twee jongens uit Eindhoven waren geboekt om kunsten te
vertonen terwijl iedereen gezellig aan
tafeltjes iets zat te drinken en aan het
ouwehoeren was. Voor deze gasten was
het ook helemaal nieuw en ook wij wisten
niet wat we moesten verwachten. Ineens
begint de OJA vol te stromen en blijkt
dat we veel plaatsen te kort komen. Wat
een belangstelling zeg! Nu maar hopen
dat de acts iets voorstellen want er
waren nogal wat ongelovigen over
verdwijn en zweef trucs. Gelukkig hebben
deze gasten Daniel Schmitz en Paul
Hoebink alle verwachtingen overtroffen en
hebben ze maarliefst 2 uur lang iedereen
doen verbazen. En een groot applaus
was dan ook op zijn plaats en zeker voor
herhaling vatbaar. Onze dank!
Na al deze activiteiten gehad te hebben,
komen er natuurlijk nog veel meer. OJA
staat niet stil, OJA leeft! Verder raad ik
iedereen aan om onze site goed in de
gaten te houden ( www.oja-aarle.nl ) of
het programma uit deze editie te
scheuren en op uw koelkast te preparen
en wie weet zien we u de volgende keer.
Dus, Tot OJA!!
Met vriendelijke groet,
Leroy Keunen
OJA Bestuur

www.gemeenschapsblad.nl
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PROGRAMMA
Zon 12 apr Easter breakdown part 3
Inmiddels ook een traditie in wording, de
Paasmosh, die dit keer al voor de 3de
maal georganiseerd wordt.Optredens van
o.a: Malfunction, The Hunger, CRACKSINTHEWALL, Milkmen, Otis & New
morality. Aanvang; 15:00 / Entree: •2,leden & •4,- niet leden
Vrij 24 APR - Drum ’n Bass NIGHT
Door succes teruggekeerd bij OJA,
DRUM ’N BASS. Met dit keer bekende
DJ’s uit de Eindhovense Drum ’n Bass
scene: ‘Nymfo’ & ‘Derrick Saunders’
Aanvang; 20:00h / Entree: free!
Don 30 apr - Koninginnedag
Vanuit oudsher de drukste dag bij OJA,
met dit jaar optredens van:Fatburger&The
Hendrix Alive Project
Aanvang; 14:00h / Entree: free!
Zat 16 mei - Ouwe Garde Party
Feestje ten ere van ‘d’n ouwe OJA-garde’,
met optreden van: Sugar Ray Ray
Aanvang; 20:00h / Entree: free!
DON 21 mei - Hemelvaart Middag:
DJ List VS jD sinneDAvond: ‘Groovepact’
met Dj’s Rool’ow, Squid, Djer & VJ
DecadeAanvang; 14:00h / Entree: free!

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.
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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Bericht van:
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Stichting
Watersportkampen
Aarle-Rixtel
VLOOIENMARKT
Ook dit jaar organiseren wij een
watersportkamp op het Holtuseiland,
gelegen in de Loosdrechtse plassen .
Het kamp is bedoelt voor jongens uit
Laarbeek en omstreken van 13 tot 18
jaar, men moet wel goed kunnen zwemmen .
De leiding van het kamp bestaat uit
deskundige mensen.die als je dat zelf
wilt, je het zeilen kunnen leren, en waarbij
je eventueel een diploma kunt halen .
Verder kun je er vissen, kanoën en
zwemmen .’sAvonds zitten we met z n
allen rond het kampvuur, voor ’n spelletje
kaart of iets anders ,
Het kamp is in de week van 15 t/m 22
augustus. We vertrekken met de bus
vanaf het kerkplein in Aarle Rixtel
De kosten voor deze week zijn • 145,—
Heeft dit je interesse gewekt . Er wordt
een informatie avond gegeven op
vrijdag 24 april in de blokhut van de
scouting, Jan van Rixtelstraat 30A te
Aarle-Rixtel om 20.00 uur
Hier kun je ook inschrijven voor deelname, inschrijfgeld • 15 ,—
Bij inschrijving is een pasfoto verreist.
Natuurlijk zijn ouders ook van harte
welkom op deze avond .
Men kan er nog foto’s en video bekijken
van voorgaande jaren .
Mocht je op deze avond verhindert zijn
kun je jezelf opgeven bij.
Jan van Geel.
0492-381239
Len van Teeffelen
0492-450195
Wim van Dijk
0492-382473
E-mailadres:
info@zeilkamplaarbeek.nl
Website: www.zeilkamplaarbeek.nl
Dus tot ziens op 24 april.
Met een vriendelijke zeilgroet,
Zeilkamp Laarbeek

Misschien heeft u het voorjaar al in de bol
en gaat u thuis grote schoonmaak
houden. Alle (nog verkoopbare) spullen
die u tegenkomt en 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
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

K lokje
Huidverzorging en Schoonheidssalon
Permanent make-up Pedicure. Ook
voor diabetische-en reuma patienten. La
Belle Vie Heindertweg 24 Aarle-Rixtel
Tel:0492 383024

Report Ad in gesprek met:

De weekmarkt van Aarle-Rixtel op
donderdag van 8.00 tot 13.00 uur.
Sinds enkele weken hebben we een
mooie weekmarkt in Aarle-Rixtel. Er zijn
weer voldoende marktkramen bezet. Ron
van Oosterhout is weer present in AarleRixtel sinds begin maart. We kunnen
weer praten van een volwaardige markt.
Aan de rechterzijde is sinds jaar en dag
de Vietnamese loempiakraam te vinden.
Waar je heerlijke loempia’s kunt kopen
die vol met groenten zitten. Maar dat
weten veel Aarlenaren. Er tegenover staat
sinds 2008 vishandel J. Vrijhof & Zn uit
Veghel. Ik mag gerust stellen dat zijn vis
heerlijk smaakt. Ik ga maar kris kras over
de markt, daar zie ik kaashandel “De
Kaaskoning”, naast de vele soorten
kaas, heeft hij ook hele fijne worst,
diverse soorten Franse kazen en eieren
te koop. De Kaaskoning staat al vele
jaren op de Aarlese markt. Daar tegenover vind je Mijntje van Tuijl met haar
bloemen en plantjes. Maar ook bloemstukjes horen tot haar specialiteit. Zij is
een van de zeer vaste marktkooplieden.
Naast haar staat Ben Eldens met zijn
speciale lekkere aardappelen. Hij heeft
diverse soorten, die alleen bij hem te
koop zijn. In geen enkele andere zaak in
Aarle-Rixtel kunt u ze vinden. Ja, over
smaak ga ik niet uitweiden, dan is het
Gemeenschapsblad te klein. Tegenover
Ben staat nu Rob van Oosterhout met
een groot assortiment ondergoed en
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nachtkleding voor het hele
gezin. En ik mag u vertellen
dat de prijzen aan de lage
kant zijn. En hij heeft echte
merk kleding. Hij is weer
terug van weggeweest, zei hij.
Ik ben uit tijdnood weggegaan en ben weer blij om
terug in Aarle-Rixtel te zijn.
Aan de overzijde vinden we
sinds vorig jaar Johan van
Tuyl met fruit en een beperkt
aanbod groenten. Tegen scherpe prijzen
verkoopt hij appels, peren, sinas-appelen,
mandarijnen en nog veel meer lekkernijen
die goed voor onze gezondheid zijn. Aan
de overzijde staat de marktbakker Mark
van Lieshout met brood in diverse soorten
en smaken, broodjes, worstenbroodjes,
allemaal heerlijk vers. Het lukt Reportad
niet om wekelijks de markt te bezoeken.
Want ook hij heeft op die donderdag
weleens andere werkzaamheden. Maar
hij is toch wel een trouwe bezoeker. Hij
komt daar altijd wel weer bekenden
tegen, dus de markt vervult ook weer een
sociale functie. Het wel en wee in onze
gemeenschap wordt op de markt onderling uitgewisseld. Ik bedoel niet te zeggen dat daar de praatjes vandaan komen
die in een dorp kunnen rondgaan. Maar
wel als er iemand is overleden, wordt
daar wel over verteld. De marktkooplieden
vertelden mij ook dat de markt van 9 april
2009 in het teken staat: op de markt is
uw Euro zeker • 1,50 waard. Of te wel
een daalder waard. Zij hebben gezamenlijk acties afgesproken. Dus, wat let u om
er te gaan kijken. Als het regent neemt u
gewoon de paraplu mee. Bij de kramen
staat u toch lekker droog. De marktkooplieden zijn vindingrijk, zelfs voor de wind
hebben zij speciale zijschermen aangeschaft. Ik vond de opstelling van vishandel Vrijhof, recht op de straat, zodat
de wind werd tegengehouden een mooie
oplossing. Maar hij vertelde mij dat het
een noodoplossing was omdat er een
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auto geparkeerd stond. Daardoor moest
hij wel dwars op de weg gaan staan. De
marktmeester heeft de nodige maatregelen genomen tegen deze foutparkeerder. Zodat dat probleem weer van
voorbijgaande aard is. Ik had graag een
winkelcentrum gezien op de plaats van
het Patronaat, maar dat is dromen van
een gouden toekomst. Dan hadden we
wekelijks een nog mooiere weekmarkt
tegemoet kunnen zien. Nu we weer een
volwaardige weekmarkt hebben, kun je
daar met een gerust hart naar toe gaan.
Ik wens onze marktkoopmannen en
vrouwen een succesvolle toekomst in
Aarle-Rixtel toe. Reportad

Bridget Maasland zijn er dit jaar bij.
Biebpashouders ontvangen 20%
korting op de entree
Maximaal 4 personen per biebpas. Met
de entreekaart van Animal Event kun je
Safaripark Beekse Bergen gratis
bezoeken. Kaarten met biebpas-korting
zijn alleen via de voorverkoop verkrijgbaar.
Mis het niet, Animal Event is het
beestachtig leukste uitstapje voor het
hele gezin in Nederland! Voor meer
informatie en bestellen: www.animalevent.nl
Vervroegde sluiting Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag 10 april vervallen de
avondopenstellingen in bibliotheek Beek
en donk, Boekel en Gemert.

Kinderkunst in Aarle-Rixtel
De bibliotheek deze week!!
Met je biebpas naar Animal
Event.
Tijdens het dierenevenement ‘Animal
Event’ woon je spectaculaire shows en
demonstraties bij. Er zijn zes verschillende dierenpleinen die zijn ingericht volgens
het thema: ‘Zorgen voor dieren’. Animal
Event is op 17, 18 en 19 april in Safaripark Beekse Bergen te Hilvarenbeek.
Wil jij alles te weten komen over de
verzorging van jouw huisdier of maak jij je
wel eens zorgen over de wilde dieren in
de natuur? Of het nu een hond, kat,
paard, konijn, reptiel of één van de wilde
dieren uit het Safaripark is, je komt op
Animal Event alles te weten over ieder
dier. Animal Event vindt plaats op 17, 18
en 19 april 2009 en is dagelijks geopend
van 10.00 uur tot 18.00 uur. Binnen de
pleinen vinden elke dag rassendefilés
plaats. Paarden, honden, katten, kom
kijken naar de bonte stoet dieren. In
Smallworld kom je tientallen kleine dieren
tegen, van slang tot cavia en van papegaai tot hoender. Ook dé hondenexpert
van Nederland, Martin Gaus en BN’er

In de vitrines van Bibliotheek Aarle-Rixtel
is tijdens de openingsuren tot medio mei
werk te zien van kinderen die hebben
deelgenomen aan de cursus Kinderatelier in Aarle-Rixtel. Deze cursus is een
onderdeel van het cursusaanbod van
Kunstlokaal, de stichting die cursussen
aan kinderen en jongeren uit Laarbeek
aanbiedt op het gebied van beeldende
kunst, toneel, dans en muziek.
Op tien winterse maandagmiddagen heeft
een groep van acht kinderen, in de
leeftijd van vier tot negen jaar, in de Dreef
gewerkt onder leiding van Karien van
Asten-Oerlemans.
Er is gebruik gemaakt van verschillende
materialen en technieken zoals aquarel-,
gouach- en acrylverf, pastel- en oliekrijt,
klei, speksteen en papier-maché. En met
veel aandacht en plezier. De fantasierijke
ruimtelijke objecten in de vitrines zijn hier
het bewijs van.
De kinderen die hieraan meegewerkt
hebben zijn: Sophie Aarts, Isabella van
Houts, Senna Strik, Job Thijs Swinkels,
Dessel van de Velden, Tigo van de
Velden, Sem Verstappen en Jay van
Vroenhoven.
www.bibliotheeklagebeemden.nl
De bibliotheek……ruimte voor inspiratie!

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:
De Meikever
Terwijl de miljarden over de wereldbol
vliegen als waren het bladeren in de
herfst, flitsen in mijn hoofd de gedachten
door elkaar als gevolg van een niet
aflatende stroom informatie waarmee ik
iets moet doen, tenminste dat vind ik
zelf. Het borrelt trouwens elk voorjaar in
mijn grijze cellen, omdat de massa door
de voorjaarszon weer een beetje
opgewarmd wordt. Geeft allemaal niets
zolang de cardioloog maar niet zegt “
hier klopt iets niet (meer)”. Mijn gezonde
wantrouwen tegen alles wat met de
grijpgrage vingers niet van onze spullen
en ons grondgebied af kan blijven werd
weer eens bevestigd door de jongens van
het waterschap Aa en Maas. Ik heb
steeds gezegd dat die verstand moeten
hebben van water en niet van land.
Doodleuk een paar informatieborden
neerzetten en Croy is simpel ingelijfd bij
de gemeente Helmond. Als er niemand
reageert zetten we volgende maand
gewoon de borden bebouwde kom op de
oprijlaan en Helmond heeft twee kastelen, zo gemakkelijk gaat dat. Gelukkig
dat de laatste ridder van Croy, Henk van
Aerle-toe Beeck, de strijdbijl al heeft
opgegraven en de vesting heeft versterkt
met de mannen van Barthold van Heessel. We geven ons niet zomaar gewonnen. Mocht de strijd op Croy ontbranden
blijf dan wel alert want voor je het weet is
de brug ook niet meer van ons en ligt er
een snelweg door de Bimd zodat we
voorgoed van Laarbeek afgesneden zijn.
Wat is er nog meer aan de hand. De
bieb wordt verboden terrein voor
volwassenen. Is dit ouderendiscriminatie
of is er sprake van een literaire oorlog.
Alleen de jeugd tot 18 jaar mag nog
lezen. Weten die ouderen soms al te
veel of mogen die niet meer lezen, ga
maar werken. Ik kan het even niet meer
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volgen, bezuinigingen noemt men dit.
Gelukkig dat de mensen van het Platform
en de Grote Klok onze belangen gaan
verdedigen. Even moest ik met mijn ogen
knipperen, had het zo hard gewaaid,
allemaal bomen plat aan de Molenstraat
en Biermanstraat. Inmiddels weet ik wel
beter, de gemeente was even aktief. Er
komen mooie jonge boompjes voor in
plaats en ook nog een berg fris groen.
De planning van de werkzaamheden
roept bij mij, en niet bij mij alleen, wat
vraagtekens op. Eerst de bomen platzagen, weken later de stronken wegfrezen en dan… gebeurt er niets meer. De
hele Biermanstraat opgebroken, mooi
circuit voor behendigheidsraces met de
rollator of scootmobiel. Dat kan toch niet
de bedoeling zijn. Is er dan niks positiefs
te melden deze keer. Jawel, het voorjaar
is begonnen, tijd voor nieuw leven en
nieuwe energie. Neem een voorbeeld aan
de vogels om ons heen. Het kwettert en
fluit, frutselt en bouwt in de heggen en
nestkastje. De vogelwereld is mijn
wereld, ik kan daar helemaal in opgaan.
Elke dag weer nieuwe ontdekkingen. De
tuinspiegel is al weer afgedekt want
vader koolmees meende elke dag zijn
krachten te moeten meten met zijn
spiegelbeeld. Dat kun je op den duur niet
meer aanzien. Dan liever de pimpelmezen die met mos de vloerbedekking in
het nestkastje aanleggen. Daar kan Ties
van Lierop nog iets van leren. Jammer van
het ijsvogeltje, ze schijnen met tientallen
gesneuveld te zijn tijdens de afgelopen
vorstperiode. We zullen ze missen, het
viel toch al niet mee om ze in de
omgeving te bewonderen. Hebt U het
nieuwe wandelpad van de Helmondseweg-Overbrug naar de Kasteelweg al
ontdekt. Prachtig stukje natuur met een
paar verborgen vijvers bij de Schevelingseloop. Je moet even over Helmond
om, het is niet anders, maar bij het
ijzeren bruggetje bent U weer veilig op
Aarles grondgebied. Vorig jaar had de

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
ijsvogel daar nog een stekkie . Ik ben
benieuwd of we ze nog kunnen spotten.
Kunnen we altijd nog genieten van de
goudhaantjes, onze kleinste prullekes,
ze leven in de grote sparrebomen rond de
vijvers. Kwestie van goed luisteren en
kijken. Veel plezier.
De meikever.

Clubkampioenschappen jeugd
BC De ganzeveer.
Op zondag 22 maart 2009 werden de
jaarlijkse clubkampioenschappen voor de
jeugd gehouden in sporthal de Dreef te
Aarle-Rixtel. Vanaf 09.30 uur werd er
sportief gestreden voor de begeerde
bekers. Na alle voorronde´s werden ´s
middags de kruisfinales, halve finales en
tenslotte de finales gespeeld. Na zeer
spannnende wedstrijden met soms nipte
overwinningen kwamen de volgende
jeugdleden als prijswinnaars uit de bus.
Groep t/m 12 jaar
Damesdubbel : 1. Lisan Verbakel en
Alyssa de Bruijn 2. Sabine Raaijmakers
en Marieke van Stiphout.
Herendubbel : 1. Jarwin van Brussel en
Rens Musters 2. Stijn v.d.Berkmortel en
Casper van Brussel
Dames enkel : 1. Maaike Donkers 2.
Sabine Raaijmakers 3. Lisan Verbakel
Heren enkel : 1. Ruben Walk 2. Mark
Scheepers 3. Dior van Hoof
Groep 13 t/m 17 jaar
Damesdubbel: 1. Esther Leenders en
Wendy v.d.Elzen 2. Suzanne Hendriks
en Manon van Deursen
Herendubbel : 1. Luc Musters en Vincent
de Groot 2. Pim Leenders en Dior van
Hoof
Dames enkel : 1. Sanne Rovers
2. Suzanne Hendriks 3. Esther Leenders
Heren enkel : 1. Pim Leenders 2. Luc
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Musters 3. Stijn Nefkens
Allemaal van harte gefeliciteerd ook
degenen, die geen prijzen wisten te
winnen. Iedereen heeft fantastisch
gespeeld en het was een zeer geslaagde
dag. De activiteitencommissie van
BC De Ganzeveer.
Ganzeveer 2 jeugd na 3 maanden
eindelijk weer aan de slag.
Na een lange rust periode (wel 3
maanden) moesten Wendy vd Elzen,
Esther Leenders, Dior van Hoof en Luc
Musters van Ganzeveer 2 weer aan de
slag. Ze hadden ook nog de “pech” dat
de klok een uur verzet was en dat
betekende ook nog een uur minder
slapen. Allemaal deden ze goed hun
best, maar helaas waren de tegen
standers ook heel erg goed. De eerste
partij eindigde in gelijk spel en de tweede
partij verloren ze helaas. Maar ze waren
goed aan elkaar gewaagd en zo zijn het
heel spannende wedstrijden geworden.
Nu kunnen we weer een tijdje uitrusten,
gelukkig nu niet zo lang, en dan gaan ze
er met z’n allen weer tegen aan.
Uitslagen op een rij:
F-klasse Ganzeveer 2 – Gemert 2 4 – 4
Ganzeveer 2 – BCAB 1 1 – 7
H-klasse Ganzeveer 3 – Raaijmeppers 2
0 – 8. Ganzeveer 3 – Con Brio 9 1 - 7

K lokje
GEVRAAGD:
Koninklijke kleding en attributen voor de
Vrijmarkt op Koninginnedag in AarleRixtel. Heeft u nog een mooie mantal,
jasje, bowa, hoed of andere attributen,
die wij voor deze dag mogen gebruiken?
Graag even bellen naar: 06 52673010.
Te koop:
Mooie terracotta bloempotten en beelden
voor binnen en buiten. Allerlei kleuren en
voor een aantrekkelijke prijs.
Bel voor bezichtiging 06.57.59.45.69.
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vrouwen samen met veel plezier en
gezelligheid goede koormuziek maken.

Beste zangliefhebber,

André Schoenmakers zi:

Het voorjaar heeft zich nadrukkelijk
aangekondigd en Gemengd Koor De
Klokkengieters uit Aarle-Rixtel heeft de
tot traditie geworden uitvoeringen van het
Passie-/Lenteconcert weer waargemaakt.
Zowel de uitvoering in de kapel van het
Missieklooster van de Zusters van het
Kostbaar Bloed als in die van Zorgcentrum Mariëngaarde was van kwalitatief
hoog niveau. Het programma met 15
werken uit de periode van 1585 tot 2003
bracht een uitgebreid scala van bij het
thema passende koormuziek.
Het is bekend dat het gras bij een ander
altijd groener is, maar De Klokkengieters
hebben weer eens bewezen dat samen
met plezier zingen ook thuis voor velen
een aangename luistermiddag kan
bezorgen. De ongeveer 165 luisteraars
zullen dit zeker beamen.
Vóór de grote zomeruittocht kunt u
Gemengd Koor De Klokkengieters uit
Aarle-Rixtel nog beluisteren tijdens de
hoogmis van Pasen in de kerk van Onze
Lieve Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel.
Tijdens de dienst zal er met de aanwezigen gezongen worden en het koor
zal o.a. de Missa Domus Aurea van
Franz Arnfelser ten gehore brengen. Dit
polyfoon werk geeft een overweldigend
geluidsbeeld van lente en bevrijding.
Samen met Harmonie De Goede Hoop,
het Onze Lieve Vrouwe Gilde en het
Gilde van Sint Margaretha zullen De
Klokkengieters op zondag 3 mei hun
bijdrage leveren aan de opening van de
Meimaand.
Ook al wordt men vanaf 55 jaar senior
genoemd, u bent nog steeds, zoals
iedereen, welkom als lid van de 110 jaar
oude zangvereniging waar mannen en

Nun auwen hond en un verslete kat
kwame same nao Ganzegat en vestigden
zich riant
op den Alese heiekant.
Het bestuur en de gebuur kregen al nao
korten duur hun neus vol van die gasten
en wezen dörrum op de lasten, de regels
en de wetten die dè wonen moest
beletten.
De wet gaf de gebuur gelijk:”Zet ze mar
vlot an den dijk, ge kaant ze ut durp
uitwijzen
en ök nog un boete eisen.”
Mer ôk aander han wa geroken en hun
neus dur ingestoken.
Ze gingen hogger op, an’t rèchten um de
uitspraak an te vèchten.
Wir krege ze ongelijk en bekant tegelijk
gingen ze mi veul polemiek naor de grote
politiek die landelijk indruk wilde maken
zodè hun stemmen nie zouwe staken.
Tenslotte gingen ze ten einde raod
helemaal nô dun Hoge Raod.
Intussen gingen ze ant vruten en graven
zo dè ze den indruk gaven dè zut gelijk
han an hunne kant.
Ze verbouwden heel het land.
Dè zagen de gebuur die gingen wir nao
ut bestuur.
Mer die wisse nie meir te zeggen as
desser zich efkens bij nir zaon leggen,
want die auw kat en dien versleten hond
han nog gin hemd an dur kont.
Dus un boete viel er niet hale en ut waar
nie in Beek, mar in Ale.
Dun Hoge Raod zal’t wel oplossen en ut
bestuur van’t probleem verlossen.
Want uiteindelijk zin de gebuur er vur het
bestuur en het bestuur is er nie vur de
gebuur.

Werken in de zorg is leuk!

De Zorgboog groeit sterk in de regio Helmond.
Daarom zijn we voortdurend op zoek naar
nieuwe collega’s voor diverse functies,
zoals verzorgende en verpleegkundige.
Houd je van mensenwerk en wil je graag
een leuke en uitdagende baan in de zorg?
Aarzel niet! Kijk voor een actueel
vacatureoverzicht en meer informatie op
www.zorgboog.nl of bel: (0492) 348 404.
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Voorstellingen van Wim Daniëls
in het Kouwenbergs Kerkje
Op donderdag 16 en vrijdag 17 april zijn
er twee nieuwe voorstellingen van Wim
Daniëls in het Kouwenbergs Kerkje. De
aanvang is 20.15 uur. Beide voordrachten
gaat over zijn boek ‘lang leve Wim’, dat
sinds enige tijd volop in de belangstelling
staat. Er komen steeds minder Wimmen
en Wim Daniëls wil daaraan iets doen.
Zo heeft het hij jaar 2010 ook alvast
uitgeroepen tot het Wimmenjaar. Aan de
hand van dia’s laat hij van alles zien over
de naam Wim en mensen met de naam
Wim, met speciale aandacht voor de
Laarbeekse Wimmen. De voorstelling is
voor iedereen toegankelijk, jong en oud,
Wim of geen Wim. De voorstelling duurt
ongeveer 1 uur en 15 minuten. De entree
bedraagt 5 euro. Dat is inclusief een
gratis loterij met mooie Wimprijzen.
Kaartjes kunnen in de voorverkoop
gekocht worden bij: Ad Verleg, Baroniestraat 2, telefoon: 382943.

WAT IS DE BESTE MANIER OM
AFSCHEID TE NEMEN?
Door: Elly de Groof
De Groof/van der Stappen
uitvaartverzorging
Deze vraag kent geen pasklaar antwoord.
Het beste afscheid is voor iedereen
anders.
Eigen ervaringen, de band met de
overledene, religie, ieders leefstijl en
omstandigheden rond het overlijden, het
zijn allemaal dingen die de keus bepalen.
Iedereen zal daarin zijn eigen voorkeur
willen volgen, dat vinden wij heel belangrijk. Een goed afscheid, dicht bij je eigen
wensen, kan helpen het verdriet makkelijker te dragen. Het verlies valt door ons
niet weg te nemen, maar wij kunnen wel
met veel zorg en aandacht de periode
vanaf het overlijden tot na de uitvaart
begeleiden. Wij informeren over de
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verschillende mogelijkheden en staan
met raad en daad bij in alle beslissingen
die u rond het overlijden zult moeten
nemen. Wij ondersteunen persoonlijk om
ervoor te zorgen dat de dag van de
uitvaart volledig naar uw eigen wensen
verloopt.
Thuis afscheid nemen wordt vaak als
heel waardevol ervaren. Ook daar kunnen
wij voor zorgen. Als thuis niet de voorkeur
heeft, dan kunnen wij het afscheid vormgeven in ons uitvaartcentrum.
In ons uitvaartcentrum bieden wij de
mogelijkheid om mee te helpen bij de
laatste zorg rond de overledene. In ons
uitvaartcentrum wordt aan iedereen ruimte geboden om op ieder gewenst moment
afscheid te kunnen nemen.
Als u zich wilt oriënteren op een
naderend afscheid, maken wij graag
vrijblijvend een afspraak.
Er zat de laatste tijd,
een vast patroon,
in het regionale nieuws,
redacteuren konden hun ei kwijt,
bij het schudden aan de boom.
Het waren vooral Zorgboog en
Dierenthuis,
bij eerstgenoemde is het nog steeds niet
pluis.
Bij de ander gaan honden en katten
verkassen,
bijna 1300 zieke? dieren,
moeten in de buurt van Almere poepen
en plassen.
Op 26 april gaan de koeien dat ook
buiten doen,
bij de Brabantse Kluis,
ze komen dan uit hun winterhuis,
om heel blij,
te dartelen in de wei.
Dat kunt u daar zelf ook doen,
het ganse jaar,
allen gehuld in een overall,
ligt er een prachtige wandeling voor u
klaar !!!
RD
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Publiekswandelingen
Zondag 19 april – 7.30-9.30 uur
– De Biezen. Vogelwandeling Vogelwerkgroep. Vertrek vanaf boswachterwoning
De Biezen, Aarle-Rixtel, met: Antoon
Verhoeven, Anneke opden Buijs, Antoon
Sips. Ondersteuning natuurgidsen Judith
van Duppen, Kees Burghouts, Lars
Leenders.
Maandag 2e Paasdag
13 april– 10.00-12.00 uur – Eyckenlust.
Algemene wandeling: Waterhuishouding,
voorjaarsbloemen, geschiedenis landgoed. Vertrek vanaf parkeerplaats
restaurant Paradijs, Gemertseweg, Beek
en Donk met: Cor Peters, Ria van Liempd
en Jo Kuypers. ( Martien van Loon )

I.V.N. contactavond,
Op donderdag 16 april houdt het I.V.N.
haar maandelijkse contactavond. Deze
avonden zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de natuur en alles wat daar
mee te maken heeft. Je hoeft dus geen
lid te zijn van de vereniging.
Wij proberen elke keer weer een
onderwerp te vinden dat aansluit bij de tijd
van het jaar. Daarnaast doen wij ons best
om variatie te brengen in ons programma,
zodat wij voor elk wat wils hebben.
Deze keer is onze keuze gevallen op de
vliesvleugeligen, met name de mieren:
Dat deze krioelende beestjes erg ijverig
zijn weet iedereen maar wat zij verder
nog doen en waarvoor ze nuttig zijn?
Marleen van de Munckhof uit Asten weet
heel veel van deze diertjes. Zij komt dit
ons allemaal vertellen en uitleggen, ook
brengt zij nest materialen etc. mee.
Kriebelt het al bij U???
De lezing is van 20.00uur tot 22.00uur en
wordt gehouden in het I.V.N. clubgebouw
“De Bimd”gelegen aan de Beekseweg in
Aarle Rixtel. Zoals gewoonlijk hoef je bij
ons niets te betalen als de koffie!
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Roefeldag 2009
Hoi allemaal,
Ook dit jaar is het weer tijd voor de
roefeldag, veel bedrijven zetten op
zaterdag 13 juni 2009 hun deuren weer
open voor de kinderen. Lijkt het je leuk
om mee te doen, dat kan! Ben je
woonachtig in Aarle – Rixtel en zit je in
groep 3 t/m groep 8 van de basisschool,
dan ben je van harte welkom. Zit je op ‘n
school buiten Aarle-Rixtel , dan ben je
natuurlijk ook van harte welkom. Je kunt
je inschrijven via het formulier dat je mee
krijgt, lever het wel in voor 15 april, in de
gele brievenbus op school, of bij iemand
van het roefelcomitè, dan kunnen wij ook
zo snel mogelijk met de groepjes aan de
slag. Wil je alvast een idee krijgen van de
roefeldag ga dan naar onze website,
www.roefelen.nl. Zijn er bedrijven of
kinderen die geen brief hebben gehad
maar toch graag mee willen doen, neem
dan contact op met iemand van het
roefelcomitè.
Groetjes, Roefelcomitè Aarle-Rixtel
Anja Martens
Kannelustweg 20a 382694
Anja van Stam
Peelstraat 25
381868
Marleen v.d.Heyden
De Tempelier
383423
Fabiana Bekx
Dijkmanstraat 3
381338

Beste Dames
Donderdag 23 april Bernadetteviering
We beginnen deze Bernadetteviering met
een gebedsdienst om 19.30 uur in de
kapel aan de Bosscheweg. Om 20.00 uur
vervolgen we de avond in zaal ’t Heuveltje.
De avond wordt verder ingevuld door de
culturele groep.
Het bestuur
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Gratis inzameling
Laarbeek gaat plastic afval
huis-aan-huis ophalen
In mei 2009 start de gemeente Laarbeek
met gratis huis-aan-huisinzameling van
plastic verpakkingsafval. Dit betekent dat
u vanaf mei uw plastic afval, zoals plastic
flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tassen, plastic bekertjes
en sausflessen apart kunt aanbieden. U
ontvangt speciale zakken waar u dit in
kunt doen. Eens in de vier weken kunt u
deze zakken aan de straat zetten en
worden deze gratis voor u opgehaald.
Het plastic wordt vervolgens gerecycled.
Door het plastic apart aan te leveren, blijft
er minder afval over om in de grijze
container te doen. Dit betekent dat u uw
container minder vaak aan de straat hoeft
te zetten en u dus lagere kosten heeft.
Inzameldata en afvalzakken ontvangt u
per brief
De inzameling start al in mei. De zakken
zullen een keer in de vier weken opgehaald worden door Blink. In het buitengebied van Laarbeek gebeurt dit op een
woensdag, in het binnengebied op de
vrijdag daarna. In de week van 20 april
ontvangt u een brief over de inzameling
van plastic afval. Daarin staan de exacte
inzameldata vermeld. Ook krijgt u de vijf
speciale afvalzakken. Als de zakken
(bijna) op zijn, kunt u gratis nieuwe ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat
of bij de Wmo-servicepunten (Zorgboogcentrum Mariëngaarde in Aarle-Rixtel).
Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via
het Milieu Informatie Centrum (MIC),
telefoon: 0800 0230 344. Tot half mei
kunt u uw plastic afval apart inleveren bij
de milieustraat, Stater 2 in Lieshout. Ook
daarna kunt u daar nog terecht om
zakken in te leveren.
Meer informatie
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Wij rekenen op uw medewerking om
deze gescheiden inzameling van plastic
verpakkingsafval tot een succes te
maken. Wanneer u nog vragen heeft over
de inzameling van plastic in Laarbeek,
kunt u een e-mail sturen naar
meldpunt@laarbeek.nl of bellen naar
0492 469 809.
Aangepaste openingstijden
gemeentehuis
LAARBEEK – Op maandag 13 april 2009
is het gemeentehuis Laarbeek gesloten
vanwege tweede paasdag. Op Goede
Vrijdag, 10 april, is het gemeentehuis
gewoon geopend.

André Schoenmakers zi:...
Veul keikes stèken er umhòg en ik vlòg
bekant ovver de stoep in dun
hondenpoep.
Gu kaant in Ale amper gewoon stappen,
as ge de straot dur moet hur de de steen
klappen onder oe skoen.
Ze hebben heil hard gelaopen um veul
digitaal te verkaopen. Ons Brabant Net hi
daor kennelijk allein mar opgelet.
Ik daacht minne buurman is an’t strupen
want an zun,deur, ja, opgelet hittie unnu
strik gezet.
En de’k nie zomar wa lul, kom mar is
kieken ut is nu koninklijke krul.
Skôn oranje dwers op de stoep stittie ut
is un echt degluk strikkie.
Mèr haos en kneent lopen er nie bai ons
vur de deur ik denk dèzne vurkeur uit gi
nao hoond en katten, die wil ie vatten.
Hij wit ut zeker nie dè gift veul gedonder,
misschien is’t nun Hellemonder die wa
bajin wil halen want daor hebben ze van
Ons Net naw al balen.
Mér almijal zo is’t mar krék: kiek uit, in
Ale brikte oewe nek en dan kande
miskien wel helemaal geen Brabant Net
mér zien.

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

Lentekriebels?

Laat dan nu alvast insectenwering plaatsen!
Alles onder volledige garantie. Bel voor gratis inmeten en offerte.
De Klussenier Arie Verbakel • Lijsterstraat 24 • 5735 ET Aarle-Rixtel
T: 0492-383901 • M: 06-57587790 • E: a.verbakel@klussenier.nl • www klussenier.nl
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Sint Sebastiaans verschieting 2009.
Bij deze wedstrijd schieten de schutters
niet op de gebruikelijke blazoenen, maar
op speciale doelen. Deze keer hadden
we een animal uitgezet, je moet dan op
3D foam dieren schieten, die op verschillende afstanden staan opgesteld. Als je
het dier mist heb je NUL punten, als je
het dier raakt krijg je TIEN punten, en als
je de kil van het dier raakt krijg je TWINTIG punten. In totaal stonden 12 doelen
opgesteld.
Bij de jeugd was de uitslag:
1 Jochem Verbakel, 2 Neeltje Verbeeten,
3 Peerke Verbeeten en 4 Mees van Rooy
Bij de traditionele schutters was de
uitslag:
1 Berry Jorissen, 2 Geert v Ganzenwinkel, 3 Harrie Moors, 4 Jeroen v
Leuken, 5 Peter-Jan v Mol
Bij de vizier schutters was de uitslag:
1 Walter Jansen, 2 Justin v Dijk, 3 Toon v
Hoof, 4 Frank Schepers, 5 Martien vd
Graef, 6 Michiel Verbakel, 7 Frans
Soontiens, 8 Mark vd Bogaard, 9 Niek v
Schayk, 10 Jan Coolen, 11 Machiel v Roij
en 12 Joost Jansen
Na de prijsuitreiking hebben we er een
gezellige feestje van gemaakt, door de
muziek van DJ Joost zat de stemming er
al vlug in. Jan had zoals gewoonlijk weer
voor aantal lekkere hapjes gezorgd. De
aanwezigen konden deelnemen aan een
3-tal spellen, ( barak , darts en kazenspel ) waarmee ook weer mooie prijzen
te winnen waren.
Erelid Harrie Vos kreeg voor zijn 50 jarig
jubileum, dat hij vorig jaar heeft gevierd
nog een aandenken uitgereikt in de vorm
van een receptieboek voorzien van een
aantal mooie foto’s van zijn jubileum en
van het 150 jarig bestaan van de vereniging. Op deze avond konden we ook nog
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de uitslag van de onderlinge competitie
2008/2009 bekend maken. De winnaar
mag de wissel trofee ( een gegraveerde
tinnen schaal ) een jaar lang houden.
Winnaar was Justin van Dijk, 2e Toon van
Hoof en 3e Walter Jansen. Het gemiddelde van Justin is het afgelopen jaar
maar liefst met 3 punten gestegen, wat
een hele knappe prestatie genoemd mag
worden.

Door het prachtige weer zijn de eerste
avonden bij het zomeravondfietsen
succesvol verlopen. Op 7 en 9 april
starten we nog om 18.30 uur en daarna
op dinsdag- en donderdagavond om 19.00
uur.
Naast het gewone programma dat u kunt
vinden op www.aandewielen.nl, willen we
enkele data speciaal onder uw aandacht
brengen.
Op 19-4 staat op de officiële landelijke
NTFU-kalender de Grote Peelroute van 90
km., met start tussen 08.30 en 09.00
uur. In groepsverband en onder ADWbegeleiding kan men dan starten om
08.30, 08.35 en om 08.40 uur.
Op 10 mei de 2e Ladies Onlytochten
van 45 en 64 km. ten bate van de
Kankerbestrijding. Volgende keer meer
hierover.
Op 17 mei de Dorp aan de Riviertochten van 40,60, 100 en 150 km..
Ook daarover volgende keer meer.
De data voor de avondfietsvierdaagse
kunt u al vast in uw agenda noteren,
deze wordt gehouden van 8 t/m 11 juni.
Kaarten: het kaartseizoen 2008-2009 is
ten einde, op de laatste avond werden
Nellie Strijsbosch en Toon Vogels dagwinnaar. Eindwinnaar bij de jokeraars
werd Truus van Egdom en bij de rikkers
was Christ Verhoeven de beste.
afd. publ.

Pagina 38

Bericht van:
Om maar met de deur in huis te vallen,
zal ik meteen het probleem aansnijden
waar ik het deze keer over wil hebben. In
het verleden hebben we in Aarle-Rixtel
behoorlijk wat last gehad van lieden die
na cafébezoek, met name in de weekeindnachten, meenden voor behoorlijke
overlast te moeten zorgen. Vernielingen
werden aangericht, de nachtrust werd
verstoord en her en der vonden andere
overtredingen plaats. Vanuit de politie
hebben we daar destijds flink op ingezet
en de laatste tijd ging het weer redelijk
goed. Echter de laatste tijd bereiken mij
weer klachten dat het weer raak is. Zo
werd in het weekeind van 21 op 22
maart, in de omgeving van de Buizerdstraat/Valkendijk/Janssensstraat, weer
eens flink huisgehouden. De nodige
jonge aanplant, alsmede autospiegels
moesten het ontgelden. De gemeenschap of de particuliere eigenaar zit weer
met de schade. Vaak wordt dan nadien
aangifte gedaan en horen we dan achteraf, dat op het moment suprême er wel
mensen zijn geweest, die iets gehoord of
gezien hebben. Voor ons is het dan vaak
moeilijk om achteraf nog ‘ het bewijs’
rond te krijgen. Mijn vraag is dus aan
iedereen die ‘s-nachts wakker wordt
van dergelijke overlast en dus ziet of
hoort dat er weer van die nodeloze
vernielingen worden aangericht, om
op dat moment de politie te bellen.
Het kan zo maar zijn dat we vlak in de
buurt zitten en de onverlaten op
heterdaad kunnen betrappen. Op die
manier kunnen we (soms) echt iets doen
aan de overlast. Horen we het pas een of
meerdere dagen later, dan wordt het al
een heel stuk moeilijker. Bedenk dat we
er toch SAMEN voor moeten zorgen ons
dorp leefbaar te houden. De mensen die
menen zich aan genoemde ‘activiteiten’
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te moeten schuldig maken zou ik willen
vragen om toch een ECHTE HOBBY te
zoeken. Bedenk eens hoe jij het zou
vinden als jouw fiets/bromfiets/auto of
ander eigendom naar de Filistijnen geholpen wordt. Een ding is in ieder geval
duidelijk, de controles worden geïntensiveerd.
Zo dat is eruit, dat moest ik even kwijt.
Nu over naar enkele andere voorvallen van
de afgelopen periode;
POGING INBRAAK;
In de nacht van donderdag 19 op vrijdag
20 maart werd een poging tot inbraak
gepleegd in basisschool Brukelum. Een
van de ramen was geforceerd, echter
vermoedelijk is men niet in de school
geweest. Er wordt in ieder geval niets
vermist. Door de politie werd een
buurtonderzoek ingesteld.
AANTREFFEN DODE VOGELS;
Op zondag 22 maart werden in het
grensgebied tussen Aarle-Rixtel en Gemert enkele dode vogels aangetroffen.
Het ging in ieder geval om een havik en
een fazant. De kadavers worden onderzocht om te zien of de vogels vergiftigd
zijn.
AFVAL DUMPING;
Op maandag 23 maart werd bij de
Helmondseweg een aantal huisvuilzakken, met resten van een hennepkwekerij,
gedumpt. Onderzocht wordt of we er een
dader bij kunnen vinden.
Op zaterdag 28 maart werd in een bosperceel aan de Beekseweg een grote
hoeveelheid gedumpte reclamefolders
aangetroffen. Waarschijnlijk (weer) een
kwestie van wel het bezorggeld willen
beuren, maar niet de te verrichten werkzaamheden uitvoeren. We proberen te
achterhalen wie zich aan deze manier
van ‘ongeoorloofde zelfverrijking‘ schuldig
heeft gemaakt.
SCHOORSTEENBRAND;
Tenslotte kan ik nog melding maken van
het feit dat de brandweer op zondag 29
maart, zo rond de klok van 18.30 uur,
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Bericht van:
moest uitrukken voor een schoorsteenbrand aan de Havenweg. Een familielid
van de bewoner had gezien dat het niet
goed ging met de schoorsteen. Door koel
te reageren ( in een dergelijk geval is dat
natuurlijk altijd het beste) en de schoorsteen aan de boven- en onderzijde af te
sluiten, kon de brand snel worden
gesmoord. Met de hoogwerker van de
brandweer Helmond werd de nodige
‘nazorg’ verleend.
Dat was het weer voor deze keer,
Vriendelijke groet
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Nieuws van het
Kouwenbergs kerkje.
Zaterdag 28 maart vond er in het
Kouwenbergs kerkje een gezellige bijeenkomst plaats tussen het stichtingbestuur,
de eigenaar van het kerkje, en een aantal
ondersteuners.
De bijeenkomst was bedoeld om degene
die op een of andere wijze een bijdrage
heeft geleverd bij de verwerving van het
kerkje bij te praten over de verdere
plannen.
Na een welkomstwoord van voorzitter
Nelleke Sanders gaf Henk van Beek een
nadere uiteenzetting over de geschiedenis van het kerkje. Hierna was het weer
de beurt aan de voorzitter om de doelstelling, werkplannen en activiteiten
nader toe te lichten. Ondertussen hadden
de overige bestuursleden, Ad Verleg,
Kees Zwanenberg en André de Koning
( met assistentie van vrijwilligers) de
gasten verwend met een welkomstborrel
en dito hapje. Voorzitter Nelleke Sanders
memoreerde o.a. de aftrap van Wim
Daniëls, wiens presentatie over o.a. de
“Wimmen” letterlijk voor een propvol
kerkje had gezorgd.
(Deze ervaring leerde het bestuur om de
zitplaatsen per bank te beperken tot vier,
met aanvulling van losse stoelen……)
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Tijdens deze bijeenkomst werd door de
voorzitter van de Helmondse kerkenraad
van protestante gemeente het 18e eeuws
doopvont overhandigd dat na zijn Aarlese
periode jarenlang in Helmond had vertoefd.
De heer Bron, secretaris van de Nederlandse harmoniumvereniging, bespeelde
met veel enthousiasme het Seraphine
harmonium, dat ondanks nog enkele ( te
repareren) haperingen een prachtig geluid
voortbracht.
Kortom, het werd een geanimeerde
bijeenkomst
Pasen
Zoals al eerder aangekondigd wordt op
a.s. woensdag 8 april een themabijeenkomst georganiseerd waarbij zuster
Maria Verbeeck van het Ursulinnenklooster en Bertram Westrade van de
protestantse gemeente elk op hun specifieke wijze de betekenis, tradities en
rituelen rondom Pasen voor het voetlicht
brengen. Tevens wordt daarbij het boek
gepresenteerd .De entree bedraagt • 5,inclusief boek en consumptie. Aanvang
20.00 uur
Op 16 en 17 april komt Wim Daniëls
weer met een programma over zijn “Wimmen” vanwege de enorme (landelijke)
belangstelling (nader bericht volgt).
Optreden Noud Bongers
Op zondagavond 26 april treedt Noud
Bongers op, de bekende Brabants
zanger die onlangs werd onderscheiden
met de Ad de Laatprijs.
Hierover later meer.
Boeken
De oproep om boeken te schenken voor
de leesclub/boekenmarkt heeft de nodige
response opgeleverd. De leden van de
stichting zullen de boeken thuis op
komen halen. Wie nog boeken te geef
heeft kan zich melden bij Nelleke
Sanders 0492 383379 of Ad verleg 0492
382943

Bericht van: 50 jaar geleden
Kleuterschool. Het Bestuur der R.K.
Kleuterschool, de Congregatie der
Zusters van Liefde alhier, besloot tot een
nieuwe kleuterlokaliteit in de tuin het
pensionaat. Vanwege de bestedingsbeperking, die spot drijft met elke noodzakelijke voorziening of uitbreiding van
bestaande instellingen, was de bouw via
Gemeente en rijk van een modern stenen
gebouw niet mogelijk. Omdat heel de
Gemeente hunkert naar het plaatsen van
meer kleuters en de huidige inrichting van
de Bewaarschool deze niet ontvangen
kan, stond de Congregatie in overleg, en
na voorafgaande instemming van de
betrokken Inspecteur van het Onderwijs
en het Gemeentebestuur, de inrichting
van een tijdelijk gebouw voor een houten
school, die men gevonden heeft in een uit
gebruik geraakte gebouw in de NoordOostpolder, waarvan de uitneembare
delen thans zijn aangevoerd en die in de
volgende weken tot één geheel zullen
worden herbouwd tot een lokaliteit, die
aan het noodzakelijke comfort ( ook op
hygiënisch gebied) van een moderne
kleuterschool zal voldoen.
De bouw van deze houten kleuterschool
is onderhands opgedragen aan de firma
W. Strijbosch en zoon alhier.
ASV won met minimaal verschil van
Bavos. In de spannende en enerverende
wedstrijd tegen Bavos, waarin het enige
doelpunt al in de derde minuut door Tonny Martens werd gescoord, heeft ASV de
twee punten in eigen huis gehouden. Er
werd in deze wedstrijd soms fanatiek en
hard gespeeld, wat in een zogenaamde
streek-derby geen zeldzaamheid is, maar
scheidsrechter Boeyen, die deze situatie
volkomen aanvoelde, wist het zo te
plooien, dat hij niemand van het veld
hoefde te sturen. Overigens moest de
ASV-er Gerrit Driessen, wegens een
ernstige blessure vervangen worden door
Adriaan van Berne. Dit was na de rust.
Voor de rust was tot uiting gekomen dat
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het positie-kiezen van de Rood-Witten
belangrijk beter was dan dat van de
Rood-Zwarten. Ook technisch had ASV
iets meer in de mars. Het plaatsen was
in beide gelederen zo slecht, dat dit voor
het talrijke publiek soms was hiermee de
draak te steken. Van het begin af heeft
ASV het spel over beide vleugels gespeeld, dus in de breedte. Bavos daarentegen zocht het in de lengte’zodat de
ASV verdediging tijdig kon ingrijpen en
waardoor de middenlinie stap voor stap
bezit kon nemen van het middenveld, wat
heel belangrijk was. Vooral Theo
Spierings speelde hierin een hoofdrol,
gesecondeerd door Kees Janssen. Toen
die naar voren ging, na het uitvallen van
Gerrit Driessen, assisteerde Adriaan van
Berne Spierings en hij maakte een
rustige indruk. Voor dat gedeelte, waarin
hij meedeed, was hij een stuwende
kracht. Maar de ASV voorhoede kon het
na de derde minuut nier rooien bij doelman van den Elzen, die zich wederom op
fantastische wijze van zijn taak kweet.
Alhoewel hij niet vrijuit ging bij het
doelpunt dat gescoord werd. Wij zagen
ASV verschillende kogels van Jan
Beniers (prima op de buitenplaats) Jo
Kampers, Kees Janssen, Tony Martens,
waarvoor de best betaalde keeper met
zijn tanden zou staan klapperen, maar de
Bavos doelman pakte of ving deze
schoten op een zo rustige wijze, dat het
leek of er geen vuiltje aan de lucht was.
Maar de Bavos backs waren niet zo safe,
doch zij konden zich handhaven, omdat
zij in de stellige zekerheid verkeerden ,
dat van den Elzen weer in prima vorm
stak. De ASV linksbuiten, Tiny v.d. Rijdt,
zou echter, de vóór zijn doel opgestelde
v.d. Elzen, op het scheiden van de
markt, nog hebben kunnen verrassen,
maar zijn harde kogel ketste af op de
bovenlat. Met het houtwerk had Tony
Martens ook nog een keer pech, toen hij
in de eerste helft, wegens ongeoorloofd
aanvallen, een penalty kreeg te nemen
en deze jammerlijk tegen de paal schoot.

Pagina 44

