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ziekenvervoer
pakketdiensten
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Centraal alarmnummer
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
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 do van 8.30 - 16.30 u. 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.
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel www.paramedischcentrumlaarbeek
Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
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.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL Tel 0492-464289. Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u en di-do 13.30 tot 15.00 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 20 maart t/m vrijdag 26 maart
Zaterdag 20 maart
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering -géén kindernevendienst
Voorbereidingsviering vormelingen m.m.v. Koor Lighthouse.
Jan Engelen
(par.)
Overl. ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Frits Smeenk
Huub Verbakel
(j.get.)
Piet en Riek van de Ven
(verj. vader)
Karel van Hoof
(verj.)
Mari van Rosmalen
(verj.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 21 maart - 5e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij (gregoriaans en samenzang)
Overleden familie Heesakkers – Ceelen
(verj. moeder)
Dorien Tersmette
(j.get.)
Overleden ouders Verbakel – v. d. Nieuwenhof
(j.get.)
Harrie Kuijpers en overleden ouders
(verj.)
Henricus en Antonia van Dijk-van der Burgt en zonen.
Woensdag 24 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 27 maart t/m vrijdag 2 april
Zaterdag 27 maart - GOEDE WEEK
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – PALMPASEN
Gezinsviering met Palmwijding.
De kinderen komen met hun Palmpasenstokken naar de kerk.
Jaantje Kester – Opheij
(1e j.get.)
Frits Smeenk
Henk Hagelaar en overleden ouders van Griensven
Zondag 28 maart - PALMZONDAG
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dames- en Herenkoor
Jan de Visscher
(par.)
Doortje van Roij
(sterfd.)
Overleden ouders v. Boxmeer – Vlemmings
Martien Verbeeten
(j.get.)
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
Kevin v. d. Ven
(verj.)
Overleden ouders M. v. d. Ven – v. d. Sanden
Bernard van der Elsen
Betsie Muré
Truus Cuppen – Brouwers (j.get.) en Giel Brouwers
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Wim van Seggelen
(verj.)
Tot welzijn van de parochie
Dinsdag 30 maart
19.00 uur Kapel – BOETEVIERING - Dameskoor
Woensdag 31 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 1 april – WITTE DONDERDAG
19.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Vrijdag 2 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 3 april - Paaszaterdag / Stille zaterdag
20.00 uur Kerk - Paaswake m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Zondag 4 april - PASEN Verrijzenis van de Heer
08.30 uur Kerk - Gezinsviering
10.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor De Klokkengieters
Maandag 5 april - Tweede Paasdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m. m. v. Herenkoor (Gregoriaans)
OVERLEDEN
Mevr. F. Gerrits – Goyaerts, 94 jaar, Mariëngaarde.
Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten.
Wilt u op Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Pastor Deli kunt u persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van
10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de
pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen.
ATTENTIE
De administratie is vanaf heden op dinsdagochtend, donderdagochtend en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur geopend. 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 doopvoorbereidingsavond is op 24 maart a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van 11 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.

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

BELASTING
AANGIFTE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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PALMPASEN – GEZINSVIERING
Ouders en kinderen welkom!!
Zoals ieder jaar willen wij jullie uitnodigen om samen Palmpasen te vieren. Wij doen
dit op zaterdagavond 27 maart om 18.30 uur in onze kerk. We willen jullie vragen
om thuis samen een palmpasenstok (een houten kruis) 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? Het broodhaantje kun je bestellen door het invulstrookje in te vullen in dit
Gemeenschapsblad.
De palmpasenstokken worden door de kinderen de kerk in gedragen 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 zes uur (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 kraaien 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 30 maart is er om 19.00 uur als voorbereiding op het feest van Pasen
een boeteviering m.m.v. het dameskoor in de Mariakapel aan de Bosscheweg.
Als u zich op een persoonlijke manier voor wilt bereiden op het feest van Pasen,
kunt u met de pastor een afspraak maken voor een biechtgesprek, om daarna
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Tel. 381215.
WITTE DONDERDAG
PAASGAVEN: Graag uw gaven voor de fruitmandjes naar de kerk brengen!!
Tussen 10.00 en 12.00 uur is er gelegenheid voor het brengen van fruit, blikjes, eieren
enz. naar de kerk. Van deze gaven worden zgn. fruitschalen gemaakt, bestemd voor
de zieke en eenzame parochianen. Om u daaraan te herinneren, zullen de klokken
op Witte Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur geluid worden.
We waarderen het bijzonder wanneer u even de naam wilt doorgeven van iemand
waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking komt om een fruitmandje van de
medeparochianen te ontvangen. I.v.m. de wet op de privacy worden de namen
van mensen die in een verpleegtehuis zitten niet meer doorgegeven. Wij

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
Pagina 10

Bericht van:

Pagina 11

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 76 jaar of ouder zijn. Het
is een goede zaak dat de jeugd weer eens denkt aan de oudere mensen en voor deze
76 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. 29 of di. 30 maart) worden de Vastenzakjes bij u thuis
opgehaald. U doet toch ook mee? De parochianen die de zakjes bij u thuis komen
ophalen, hebben een legitimatiebewijs en een zak van de parochie bij zich. Bent u niet
thuis, of bent u vergeten om het zakje te vullen en klaar te leggen, geen nood! Op
beide paasdagen staat de bus achterin de kerk voor na- en laatkomers. U kunt uw
zakje ook op de pastorie afgeven.

INVULSTROOKJE
Ik wil meedoen met de Palmpasenviering van zaterdag 27 maart a.s. om 18.30 uur.
Voor mijn Palmpasenstok wil ik een broodhaantje bestellen.
Naam :……………………………………………………………………………….
Inleveren in de brievenbus van de pastorie vóór woensdag 24 maart 2010.

Dankbetuiging
Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond
het overlijden van mijn dierbare man, onze
zorgzame vader en lieve opa

Bas van de Kerkhoff
Een speciaal woord van dank aan onze pastor M. Deli. Het heeft ons erg goed
gedaan.
Mede namens kinderen en kleinkind
Annie van de Kerkhoff

Drukkerij Aarle-Rixtel
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Sjef Bouwmans wordt door het
Reuma-fonds gefeliciteerd

Ruim 40 jaar heeft Sjef gecollecteerd voor
het Reuma-fonds.
Door weer en wind trok Sjef er opuit.
Veelal in het buitengebied van AarleRixtel. Niets was hem teveel. Vaak was
hij uren onderweg. Trof hij niemand thuis
dan was het de volgende dag weer
richting De Heikant. Sjef was en is nog
steeds een volhouder. Niet thuis, dan net
zolang terug tot hij iemand trof. Zijn steun
en toeverlaat mevrouw Lies Bouwmans
heeft in al die jaren wel eens het eten
moeten opwarmen. Dat deed ze met
liefde en plezier. Ook zij was deelgenoot
en mocht een mooi en fraai boemstukje
in ontvangst nemen.
Sjef en Lies, hartstikke bedankt en geniet
van een prettige oude dag.

Op de kaart stond duidelijk,
als je komt stemmen,
moet je je legitimatiebewijs meebrengen.
Ik dacht echter ze kennen me goed zat,
dus ging ik zonder op pad.
De strenge heren achter de tafel,
zeiden echter zonder pardon,
dat ik dan toch echt niet stemmen kon.
Een intervieuwer van Radio Kontakt,
heeft mijn verhaal toen de ether in
gekwakt.
Dit feit werd schijnbaar snel verbreid,
want ik hoorde op diverse plaatsen,
hé konde oe stem nie kwijt.
Een weekje later kwam ik waarachtig,
toevallig uit bij een echtpaar van rond de
80.
Het vrouwtje d’r identiteitsbewijs was
verlopen,
maar een nieuwe was onderweg,
zij was tevergeefs naar het stembureau
gelopen,
want ze mocht ook niet stemmen zeg.
Ontstemd kwam ze thuis,
vertelde het verhaal aan haar man,
die zat met hetzelfde euvel
en dacht toch een kijken of ik niet
stemmen kan.
Hij zocht zijn oude 65 plus pas
en mocht na kort overleg,
het rode potlood wél handteren.
Zoiets vind ik dan toch kras !!!
RD

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling betoond na het overlijden van
mijn lieve man, ons pap en opa,

Henk Keunen
betuigen wij u onze hartelijke dank. Het was voor ons allen een grote steun.
Nellie Keunen, kinderen en kleinkinderen.

Praktijk voor Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering
Natuurgeneeswijze bestaat uit vele verschillende therapievormen.
In mijn praktijk maak ik gebruik van Iriscopie, Klassieke Homeopathie,
Kruidentherapie etc.
Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeskundige therapieën worden door
vele ziektekostenverzekeraars vergoed kijk voor vergoedingen op
www.nwp-natuurgeneeskunde.nl
Lid van de NWP
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)
Peter van de Wetering
Rode Schutplein 27, 0492-384820
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Boekenweek 2010
van 10 tot 20 maart
‘Jongens waren we - maar aardige
jongens.’
Dit is de beroemde openingszin van
‘Titaantjes’, één van de mooiste verhalen
uit de Nederlandse literatuur. Koekebakker, een van de Titaantjes, blikt terug
in de tijd en schetst hoe een groep
jongens niet aan hun jeugdidealen kan
vasthouden. Aan dit verhaal van Nescio
werd het motto van de 75e Boekenweek ontleend: Titaantjes - Opgroeien in
de letteren. En daarmee staat jong zijn
en opgroeien centraal in de Boekenweek
van 2010.
Titaantjes in de bibliotheek
We kennen het allemaal: de onzekerheid,
de strijd en de geldingsdrang die horen bij
het opgroeien. Het is de belangrijkste
periode uit ons leven. Daarom vindt iedereen ook wel iets van zichzelf terug in de
hoofdpersonen van de vele boeken die
over dit onderwerp gaan.
Lid worden? Doe het tijdens de
Boekenweek!
Wordt u tijdens de Boekenweek van 10
t/m 20 maart 2010 lid van de bibliotheek,
dan krijgt u :
1. het Boekenweekgeschenk (op te halen
bij de boekhandel)
2. een Boekenbon (ter waarde van € 5,-)
Presentaties
In alle vestigingen van Bibliotheek De
Lage Beemen is tijdens de boekenweek
een presentatie te zien over het thema
jong zijn en opgroeien.
Exclusief voor 4 vmbo, havo en vwo
Alle leerlingen van de 4e klas van het
voortgezet onderwijs krijgen van de
bibliotheek ‘TXT - Alles is mogelijk in 16
verhalen’.
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In TXT schrijven 16 auteurs in 16 verhalen
en literaire fragmenten over jong zijn en
opgroeien. Abdelkader Benali koos de
verhalen uit. Hij leidt elk verhaal in, vertelt
wat hij mooi vindt en moedigt aan om ook
echt te gaan lezen.
Twitteratuurwedstrijd
Om het plezier van lezen te vergroten is
aan TXT een twitteratuurwedstrijd
verbonden, een leuke en actuele mantier
om met taal bezig te zijn. Leerlingen
kiezen hun favoriete verhaal uit TXT en
vatten het samen in een aantal tweets:
een tekst van miximaal 140 tekens.
Zie ook www.bibliotheeklagebeemden.nl.

OPEN DAG
PEUTERSPEELZAAL
Op zaterdag 20 maart wordt er bij
peuterspeelzaal De Rakkertjes een open
dag gehouden. Iedereen is van harte
welkom om eens een kijkje te komen
nemen en voor opa’s en oma’s is het een
leuke gelegenheid om te zien waar hun
kleinzoon of kleindochter iedere week
gaat spelen.
De leidsters vertellen graag over het reilen
en zeilen op de speelzaal en zullen
eventuele vragen beantwoorden. De koffie
staat klaar en terwijl u in gesprek bent
met de leidsters of met andere bezoekers kunnen de kinderen lekker spelen.
De dag is niet bedoeld om de peuter aan
te melden. Dit kan via de website van
Stippel: www.stippelspeelt.nl. Wanneer u
niet beschikt over internet dan kan het
kind wel schriftelijk aangemeld worden.
Tussen 10.00 en 12.00 uur bent u van
harte welkom. Loop gerust eens binnen.
De leidsters van De Rakkertjes,
De Duivenakker 76B,
Tel. 38 33 56.
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Lezing I.V.N. Laarbeek:

Beste Dames

I.V.N. “gebouw”De Bimd”Te Aarle Rixtel
Donderdag 18 maart 2010
Aanvang 20.00 uur.
Deze keer zal Theo de jong uit Aarle
Rixtel invulling komen geven aan onze
maandelijkse contactavond:
Theo is van beroep archeoloog. Hij heeft
speciaal belangstelling naar onderzoek
naar opgegraven dierenresten en de
vroegere natuurlijke omgeving, hij was
betrokken bij verschillende opgravingen in
onze omgeving.
Het onderwerp van zijn lezing heeft als
titel: Oerrunderen, edelherten bevers en
het prehistorisch landschap van Aa en
Dommel.
In de vorige Eeuw is de bodem rond de
beekdalen regelmatig omgewoeld door
bv. de aanleg van de Zuid Willemsvaart,
hierbij werden regelmatig botresten
gevonden.
Deze zijn van dieren die hier ooit leefden.
Dit zal een van de onderdelen van Theo’s
verhaal zijn. Bent U geïnteresseerd? kom
dan luisteren en kijken. De avond is
gratis en zal tot +/- 22.00 uur duren

Culturele avond donderdag 18 maart in
zaal “De Ruchte “ te Someren. Op deze
avond speelt Theatergroep Torenspelers
Tilburg zijn veelbesproken stuk de
Rolbrug van Bouke Oldenhof. Rolbrug is
een prachtige gecomponeerde ontmoeting van de oudere man en vrouw van het
platteland die elkaar alsnog proberen te
vinden. Speciaal voor deze gelegenheid is
dit stuk uit 1993 van noordelijke komaf in
een Brabants jasje gestoken. En dat
blijkt wonderwel te passen.
Dinsdag 23 maart
Workshop Bloemschikken
We gaan bij Fons Vereijken Heuvelplein
81 in Beek en Donk een Paasstuk
maken. Willen jullie een snoeischaar en
een mesje meenemen.
U wordt verwacht om 19.30 uur in Beek
en Donk
Het bestuur

Café Zaal ‘t Heuveltje
zondagmiddag 28 mrt aanvang 15.00
mega rock&roll party
m.m.v Shaking Stars
Dorpsstraat 86
5735 EG Aarle-Rixtel
Tel: 0492 848626
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Bericht van:
Gentlemen’s
Agreement bij
Wim Beeren Jazz Society
op 24 maart
Vier mannenstemmen met een repertoire
dat bestaat uit een mix van barbershop,
gospel en jazzy tunes in close-harmony
stijl. Dat is in een notedop waar het om
draait bij de à capella zanggroep Gentlemen’s Agreement, als zij het podium
betreedt op 24 maart a.s. bij Wim Beeren
Jazz Society in café Van Bracht aan de
Kerkstraat te Aarle-Rixtel.
Na het optreden van deze groep volgt
weer de traditionele jamsession, waarbij
een vaste backline van piano, bas en
drums zorgt voor de begeleiding van de
sessiemuzikanten.
Nieuwe muzikanten kunnen zich overigens nog steeds aanmelden.
Wim Beeren Jazz Society: een bruisend
en inspirerend jazzpodium, waarbij je in
een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
Aanvang 20.30 uur, iedereen is welkom
en de entree is gratis.

De Bewonersraad is
op zoek naar nieuwe leden.
De Bewonersraad Laarbeek behartigt de
belangen van alle huurders van Woningstichting Laarbeek. Zij adviseert de
Woningstichting over allerlei zaken, zoals
nieuw beleid, de jaarlijkse huurverhoging,
de huurcontracten, de zelf aangebrachte
voorzieningen, etc.
Omdat de Bewonersraad er is voor alle
huurders uit Laarbeek, is het belangrijk
dat alle vier de kernen vertegenwoordigd
zijn. Aarle-Rixtel heeft nog geen vertegenwoordiging in de Bewonersraad.
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Daarom is de Bewonersraad op zoek
naar huurders uit Aarle-Rixtel die interesse hebben zitting te nemen in de
Bewonersraad.
Er wordt maandelijks vergaderd.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Dominique van Thiel (voorzitter)
De Wieken 47, 5741 NL Beek en Donk
0492-465003
dominiquevanthiel@hotmail.com

Reis naar Gent en Brugge.
De heemkundekring Barthold van Heessel is voornemens om eind september /
begin oktober een drie daagse reis te
organiseren naar o.a. Gent en Brugge.
Vertrekken doen we op vrijdagmorgen en
thuiskomen op zondagavond.
De kosten zullen naar verwachting
tussen de € 150,- tot €160,- bedragen.
Wat heeft u hiervoor : De busreis, stadswandelingen van 2 uur met gids in Gent
en in Brugge, 2 hotel overnachtingen met
ontbijt buffet en twee maal een diner.
Om een indruk te krijgen hoeveel mensen
hier mee naar toe zouden willen heeft de
vereniging voor haar leden een enquête
opgesteld.
Maar ook willen we deze reis openstellen
voor niet-leden van de Heemkundevereniging.
Wanneer u ook belangstelling heeft voor
deze reis kunt u dit vóór 26 maart
kenbaar maken bij mevr. Fridy van
Duppen, Kannelustweg 28: tel.381540 of
email: fridy@vanduppen.nl, maar u kunt
ook een briefje in de brievenbus doen van
de Heemkamer, Bosscheweg 14a.
U bent van harte uitgenodigd.

www.gemeenschapsblad.nl

Bericht van:
Nieuws Paramedisch Centrum
Laarbeek
LOGOPEDIE
Logopedisten onderzoeken en behandelen problemen in de communicatie.
Het gaat om schriftelijke, mondelinge en
non-verbale problemen, die te maken
hebben met de stem, taal, spraak,
slikken (eten en drinken) en het gehoor.
De logopedist houdt zich dus bezig met
de werking van de mond, lippen, en tong.
Spieren zijn nodig om klanken te maken
of woorden te vormen.
Veel mensen kennen de logopedie van
het stotteren, het slissen of moeilijkheden met leren en lezen Logopedie is
een paramedisch beroep en valt
onder de zorg. Logopedisten werken in
een zelfstandige praktijk, in ziekenhuizen
of verpleeg- en zorginstellingen. Maar ook
in het onderwijs, het bedrijfsleven of de
wereld van cultuur en entertainment. Zij
werken nauw samen met o.a. huisartsen,
kno-artsen, fysiotherapeuten, tandartsen,
orthodontisten en leerkrachten.
Graag willen wij een klein deel van de
logopedie onder uw aandacht brengen.
Afwijkende mondgewoonten zijn
gewoontehandelingen of bewegingen die
negatief zijn voor de gebitsstand, het
spreken, het gehoor en de gezondheid.
Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen
(en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten. Habitueel mondademen is de
gewoonte om in rust de lippen niet te
sluiten, waarbij er niet door de neus wordt
geademd. De meeste mensen ademen
door hun neus, tenzij de neusdoorgang
onvoldoende is door bijvoorbeeld een
vernauwing door verkoudheid of allergieën. Er wordt dan tijdelijk meer door de
mond geademd. Als dit mondademen
blijft bestaan terwijl de neus weer
doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de mond-
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spieren verslappen. Mondademen heeft
verschillende gevolgen. De mond droogt
uit. Er is daardoor minder speeksel in de
mond aanwezig waardoor er veel minder
geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot
gevolg dat de buis van Eustachius, die
de neusholte met het oor verbindt, te
weinig wordt geopend. De kans op
oorontstekingen en andere gezondheidsproblemen neemt hierdoor toe.
Afwijkend slikken kan onder andere
ontstaan door mondademen, maar komt
ook voor als er gewoon door de neus
geademd wordt. Bij afwijkend slikken ligt
de tong vaak laag onder in de mond. De
tong wordt dan tussen de tanden
geperst. Doordat de tong telkens tegen
de tanden duwt, kunnen die scheef gaan
staan. Ook tijdens het spreken kan de
tong tussen de tanden komen. Slissen is
het gevolg; het spreken wordt er vaak
onduidelijk van. Een andere afwijkende
mondgewoonte is het duim- of vingerzuigen. Het zuigen op een duim, vinger of
speen is normaal bij een baby en peuter,
omdat zij nog een grote zuigbehoefte
hebben. Het geeft veiligheid. Daarna
wordt het vaak een gewoonte en kunnen
de tanden scheef groeien. Ook kan de
vorm van de mond (het gehemelte)
veranderen. Tevens hebben kinderen een
grotere kans op een slappe mondmotoriek, waardoor afwijkend slikken kan
optreden. Spenen of duim- of vingerzuigen
moeten daarom zo snel mogelijk worden
afgeleerd. Wat doet de logopedist? De
logopedist adviseert over een behandeling
en zal de behandeling afstemmen op het
kind. Als kinderen mondademen moet dit
zo vroeg mogelijk worden gestopt ter
voorkoming van terugkerende verkoudheden en oorontstekingen. De behandeling zal vooral gericht zijn op lipsluiting
en op het verstevigen van de
mondmotorische spieren. Er worden
oefeningen gegeven die de spieren van
de tong en lippen versterken. De
logopedist kan ook specifieke oefeningen

Bericht van:
geven om de neusademing te stimuleren.
Daarnaast wordt de tongpositie zowel in
rust als tijdens de spontane spraak
getraind en zal de articulatie aan bod
komen.Het afwijkend slikken wordt voor
of na de wisseling van de voortanden
aangepakt. Soms is het wenselijk het
duimzuigen vóór de wisseling van de
voortanden af te wennen, omdat dit een
nadelige
invloed
heeft
op
de
gebitsontwikkeling.Heeft u vragen neem
gerust contact met ons op:
Telnr:0492-381524/
logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com.
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl

Scouting Aarle-Rixtel
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 20 maart. Dan
komen de Bevers en Welpen bij u langs
met potgrond tussen 10.30 en 15.00 uur.
Lekker makkelijk, hoeft u er zelf niet mee
te sjouwen, wij zetten de zakken voor u
in uw tuin of schuur! De kosten van 1 zak
zijn €. 3,— en 6 zakken voor € 15,—
Een aantal weken later op 17 april
houden de Kabouters en Scouts tussen
10.00 en 15.00 uur weer hun jaarlijkse
bloemenactie. Meer info hierover in het
volgende gemeenschapsblad!!
We hopen natuurlijk dat uw de tuin of het
balkon weer compleet opfleurt, zodat
onze jeugd op een te gek kamp kan
gaan!
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
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geworden willen wij graag hebben voor
onze jaarlijkse vlooienmarkt.
Deze wordt gehouden op zondag 25
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 19 april tot en met vrijdag
23 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 24 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 ‘s
* Geen banken of matrassen
* Geen koelkasten/vrieskisten
* Geen chemisch afval
Graag tot ziens in het dorp of op de
Blokhut.
Scouting Aarle-Rixtel

Inloophuis De Cirkel
Inloophuis De Cirkel biedt yoga aan.
De Cirkel Helmond/de Peel, inloophuis
voor mensen met kanker en hun naasten,
heeft in haar programma yoga opgenomen. Bij voldoende belangstelling worden
er zes bijeenkomsten georganiseerd op
woensdagochtenden van 9.45 tot 10.45
uur. Onder deskundige begeleiding wordt
speciale aandacht geschonken aan
ontspanningstechnieken.
De workshop heeft ruimte voor maximaal
12 deelnemers. Belangstellenden kunnen
zich opgeven via het inloophuis, tel: 0492347904 (ma-tm vrijdagochtend). Meer
informatie over het programma en de
openingstijden van het inloophuis (Piet
Heinstraat 59 in Helmond) vindt u op
www.inloophuisdecirkel.nl.
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Zorg voor alle generaties!

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons
terecht voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding,
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (` 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl
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Lentekriebels?

Insectenwering op maat, scherpe prijzen:
in-/voorzethorren en plissédeuren
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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Bericht van:
De Meikever
Ik was er al helemaal aan gewend, de
patronaatswoestijn midden in het hart van
ons dorp. Ik denk dat de bouwvakkers er
net op tijd zijn begonnen, want dit middengebied zou anders onder een van de
beschermde Brabantse natuurgebieden
zijn gevallen, een gebied met beschermde planten, zoals het patronaatsviooltje
en de grote kienbes. Ik twijfel er nog
steeds aan maar vorige herfst heb ik daar
midden in de nacht de grote blauw
gestreepte pad gezien en die is zo
beschermd als het maar zijn kan, daar
mag je niet eens naar wijzen. Ik kan het
ook gedroomd hebben of het moet zijn
dat Jantje daar heeft geslaapwandeld in
zijn blauwe gestreepte pyjama. Wij
volgen de ontwikkelingen op de voet. De
skyline van Ale zal wel veranderen als
straks ook de woontoren van Zonnetij in
volle glorie is verrezen. Binnen enkele
maanden gaat daar ook de schop de
grond, wat een ontwikkelingen, ook zo
benieuwd hoe het allemaal gaat worden.
In ieder geval minder groen want de
gronden Smulders worden ook omgetoverd tot beton en asfalt. Het enige
groen dat overblijft is het kerkhof maar
daar heb ik nog geen plekje gereserveerd, ik wacht liever nog even.
Persoonlijk ben ik wel nieuwsgierig wat
de stokoude acaciaboom voor de ingang
van het kerkhof gaat doen. Wat hebben
ze hem mishandeld, ziet er niet meer
uit, volgens de geleerden komt er weer
fris groen aan, maar als je hem zo ziet
staan, alleen nog geschikt als dikke
bonenstaak.
Een Croywandeling behoort tot mijn
favoriete bezigheden omdat het zo’n
verdomd mooi gebied is, ook in de winter.
Er is altijd leven rond de veevoederkuilen
bij de boerderijen want ze komen allemaal hun kostje scharrelen. En de gracht
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rond het kasteel blijft een bron van leven
voor de bekende watervogels en een
troep ganzen, de middeleeuwen herleven
bij zo’n plaatje. En freule Jans van der
Heijden is bijna helemaal gerenoveerd,
tenminste haar boerderij, zelf kan ze ook
nog best een tijdje mee. Wat een drukte
rond de vijvers tussen Croy en Strijp. Een
hele kolonie groene spechten huist daar
al een hele tijd, echt wel een stuk of zes/
zeven, ofwel een vergadering vanuit de
hele buurt of ze tieren daar echt zo welig.
Het is tenslotte een fijne leefomgeving,
kijk maar eens hoeveel bosjes met oude
bomen, ideaal voor de specht. Nog geen
bezoekers bij het zwaluwenhotel, alleen
een paar koolmezen die alle hoekjes en
gaatjes afstruinen naar ongedierte. En
dan zie ik ze van verre, de zwarte
sprieten van de kieviten. De mannen zijn
gearriveerd op de weilanden langs de
Jonker Karellaan. Nog rustig foeragerend,
zelfs tot in de berm van de weg, nog geen
dolle buitelingen om de wederhelften te
imponeren, maar dat is een kwestie van
dagen. In andere warmere voorjaren
lagen er al nesten en eieren. Ik denk dat
ze nog even wachten met leggen, te veel
nachtvorsten De eerste voorjaarstekens
zijn er in ieder geval, we wachten met
spanning op de andere weidevogels, de
wulp, grutto en tureluur, en natuurlijk de
scholekster.
Al drie dagen op rij zit een paartje
pimpelmezen bij het nestkastje bij mij in
de achtertuin, bijna zeker hetzelfde
paartje als vorig jaar, ik kijk nog even naar
de foto’s van de hummeltjes toen ze bijna
uitvlogen. Van mij mag het dit jaar ook
weer lukken met een nestkastje vol.
Het bankje onder de bamboe is bijna
droog, om tien uur ’s morgens is de zon
er geland maar de noordoostenwind is
sterker, dus nog geen koffie buiten. Het
zal toch niet meer zo lang duren, hoop
ik. Het is al half maart.
De meikever.
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Even voorstellen.
“Blaaskappellenfestival”
wordt
“Klokkendorper Festival”
In het Pinksterweekend 22, 23 en 24
mei, wordt door De Klokkendorper voor
de 44e keer een grote tent gebouwd in
het centrum van Aarle-Rixtel. Dit jaar
heeft De Klokkendorper besloten de
naam van hun pinkstermuziekfeest te
wijzigen van “Blaaskapellenfestival” in
“Klokkendorper Festival”. Reden hiervan
is dat sinds enkele jaren niet alleen traditionele blaaskapellen de muzikale invulling van het festival verzorgen maar ook
andere muziekvormen aan bod komen.
De zaterdagavond zal, evenals vorig jaar,
worden ingevuld door Harmonie De
Goede Hoop, dit jaar in combinatie met
de bekende Sonic Blast Big Band onder
leiding van Richard Beeren. Dus geen
blaaskapellen maar wel fantastische
blaasmuziek.
Op zondag en maandag zullen de blaaskapellen elkaar traditioneel afwisselen op
het grote podium met hun Egerländer,
Tsjechische en Tiroler blaasmuziek. De
zondagavond wordt een enorm gezellige
Tiroler Party, ingevuld door “De Klokkendorper” zelf met als afsluiting de spetterende feestband “Wir Sind Spitze”.
Nieuw dit jaar is de invulling op zaterdagmiddag met optredens van de muzikale
jeugd van Aarle-Rixtel.
Van heinde en verre komen muziekliefhebbers om te genieten van de unieke
sfeer en van prachtige blaasmuziek in
brede zin. Het Klokkendorper Festival
staat na 43 jaar dan ook bekend als het
gezelligste blaasfestival van de Benelux.

www.gemeenschapsblad.nl

Sinds 1 maart werk ik als vaste huisarts
in huisartsenpraktijk Aarle-Rixtel voor
twee dagen per week, op maandag en
vrijdag. Graag wil ik me even voorstellen,
zodat u weet welke vrouwelijke dokter in
uw huisartsenpraktijk is gekomen.
Ik ben geboren en getogen in Keldonk,
mijn moeder komt daar vandaan en mijn
vader komt van oorsprong uit Gerwen.
Toen ik 18 was, ben ik op kamers gegaan
in Nijmegen voor mijn studie geneeskunde. Na mijn co-schappen deed ik in
januari 2005 mijn artsexamen, waarbij ik
de eed van Hippocrates heb afgelegd.
Vervolgens heb ik 2,5 jaar gewerkt als
arts-assistent op de spoedeisende hulp
in Den Bosch en Boxmeer en op de
intensive care in Tilburg. Op de intensive
care besefte ik dat ik niet alleen de ziekte
wil behandelen, maar breder geïnteresseerd ben in de mensen. Ik besloot huisarts te worden.
In 2007 ben ik begonnen met de opleiding
tot huisarts. In mijn eerste jaar heb ik als
huisarts-in-opleiding gewerkt in huisartsenpraktijk Ottersum, mijn tweede jaar
was een 3-maandenstage op de afdeling
GGZ in Veghel. In mijn derde en laatste
jaar heb ik als huisarts-in-opleiding
gewerkt in ’t Heelhuis in Helmond. Ik ben
blij dat ik voor het huisartsenvak heb
gekozen, het ondersteunen van mensen
en helpen bij ziekte geeft mij veel voldoening. Recent ben ik gaan samenwonen in Mierlo-Hout. Terug in Brabant,
de streek waar ik vandaan kom, dat
bevalt mij erg goed. Naast mijn werk zit
ik graag op de wielrenfiets in de regio.
Lekker een paar uur uitwaaien en mijn
conditie op peil houden geven mij een
goede ontspanning.
Wellicht tot ziens in de huisartsenpraktijk
Groet,
Mw Emy Bunthof, huisarts

Drogisterij Raijmakers
Dorpsstraat 26,
5735EE Aarle-Rixtel
0492-381278
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Zo maar een dak …
Afgelopen zomer, tijdens ons bezoek,
hebben de contacten in Ghana ertoe
geleid dat er een aanvraag is gekomen
van de dorpshoofden van Duayaw
Nkwanta om te bezien of wij mogelijkheden zagen om bij een school een
toiletgebouw neer te zetten.
Wij waren bijzonder verrast dat juist deze
trotse dorpshoofden bij ons deze vraag
hebben neergelegd. Het geeft ook aan
het vertrouwen dat er inmiddels is.
Wij zijn daar ter plekke de situatie in
ogenschouw gaan nemen. Enkele staande golfplaten om een stukje sloot heen,
waarover pallets waren gelegd dienden
als toilet voor een dikke driehonderd
schoolgaande kinderen. Denk hierbij aan
een basisschool, zoals wij die kennen.
Wij kunnen ons dit anno 2010 niet
voorstellen. Denk daarbij ook maar even
aan de onhygiënisch situatie en de
mogelijke gevolgen hiervan.
Wij hebben aan deze dorpshoofden gevraagd om een begroting te maken en bij
ons een schriftelijk verzoek in te dienen.
Dit hebben zij keurig gedaan.
Een simpele en functionele toiletunit
werd begroot op € 7.400,=
Daarnaast heeft de gemeenschap van
een kerkdorp van Duayaw Nkwanta,
genaamd Susuanho gevraagd of het
mogelijk is het dak van de school te
vernieuwen. Daar hebben wij eveneens
een kijkje genomen en de erbarmelijke
situatie gezien. Ook vandaar uit is een
officiële aanvraag gekomen met
begroting. Voor € 3500,00 kan het dak
van de school worden gerenoveerd.
Een heel dak voor € 3500,=
Wij hebben deze verzoeken bij Vastenactie neergelegd en daarbij benadrukt dat
deze vragen rechtstreeks van ginds zijn
gekomen en niet omdat wij het zo nodig
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vinden. Vastenactie heeft ons project
goedgekeurd, hetgeen wil zeggen dat
ook zij zullen bijdragen. En dat is een
bemoedigend idee.
Dit jaar hebben wij in onze kerk het lied
“Zo maar een dak boven wat hoofden”
als themalied in de Vastentijd genomen.
Of het nu een dak op een net toiletgebouw is of een vernieuwd dak op een
school. Wij nemen de verzoeken van de
mensen in Duayaw Nkwanta zeer
serieus en zullen samen met u ons best
doen om het verzoek te realiseren. Het is
bijzonder verheugend dat ook andere
parochies uit Laarbeek dit project mee
ondersteunen. Aan het einde van de
vasten zullen de vrijwilligers weer bij u
langskomen om de zakjes, die u in het
gemeenschapsblad zult aantreffen, (gevuld) op te halen. Gezien de ervaringen
van eerdere jaren hebben wij er vertrouwen in dat wij als gemeenschap daadwerkelijk iets kunnen beteken voor onze
medemens ginds. Bij voorbaat, namens
de mensen ginds, Dank u wel. MOVgroep Aarle-Rixtel en Stichting Vrienden
van de leefgemeenschap Duayaw
Nkwanta en het Sint John of God
Hospital.

Projectbesluit
Multifunctioneel
Centrum De Dreef in Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een projectbesluit is genomen voor de uitbreiding van
het MC De Dreef. Het plan bestaat er uit
het bestaande gebouw uit te breiden ten
behoeve van de scouting en ten behoeve
van de al in MC De Dreef gevestigde
maatschappelijke voorzieningen. Het
besluit is verzonden op 10 maart 2010.
Het projectbesluit ligt maandag 15 maart
tot en met 26 april 2010 voor iedereen ter
inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het projectbesluit
is ook digitaal te raadplegen op
www.laarbeek.nl.

Pierre vd Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D Stiphout Tel 386078

Bij aankoop komplete Bril 10% korting

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl

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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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Bericht van:

De Eendracht opent nieuwe
accommodatie.
Handboogschutterij De Eendracht uit
Aarle-Rixtel kan een nieuw hoofdstuk
toevoegen aan de inmiddels 152 jarige
geschiedenis. Na 64 jaar hebben we de
kerkstraat verlaten om ons nu te vestigen
op het erf van Theo Loomans aan de
Bosscheweg 92 tegenover de Artex.
De Eendracht kwam vorig jaar in een
moeilijke situatie terecht omdat de Doel
achter cafe van Bracht binnenkort gesloopt gaat worden. En de onderhandelingen met de gemeente Laarbeek
betreffende een nieuwe accommodatie
achter De Dreef (op de oude gemeentewerf) zijn nog niet afgerond. De gemeente is nog bezig met de bestemmingsplan
wijziging.
Omdat het bestuur wilde voorkomen dat
we helemaal zonder accommodatie
zouden komen te zitten, is er naar een
noodoplossing gezocht. Die hebben we
gevonden toen we met Theo Loomans in
contact kwamen. We kregen van Theo
alle medewerking om op zijn erf een
nieuwe Doel te bouwen. Vanaf half september hebben de leden en een aantal
vrijwilligers gewerkt aan de nieuwe
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accommodatie. En het resultaat mag
gezien worden. Het is de mooiste Doel
die we ooit hebben gehad zei Harrie Vos,
en hij kan het weten met zijn 52 jarig
lidmaatschap.
27 februari hebben we de Doel geopend.
s’Middags hadden we een 3d wedstrijd
georganiseerd voor de leden. s’Avonds
vond de officieele opening plaats. De leden, sponsors, vrijwilligers en een aantal
genodigden (waaronder wethouders
Briels en Vereijken) kunnen terug kijken
op een hele gezellige avond. Onder het
genot van een hapje en een drankje ging
het feest tot in de late uurtjes door.
Als je op zoek bent naar een leuke
activiteit kom dan donderdag avond’s
eens kijken vanaf 19:30 uur, op onze
Doel aan de Bosscheweg 92 te AarleRixtel. Je kan dan schieten met een
boog van de vereniging en zelf ervaren dat
handboog schieten een hele leuke sport
is. De uitslag van de3d wedstrijd is als
volgt: T v Hoof 286 – W Jansen 272 – J v
Dijk 232 – M Mulder 224 – S Mulder 200
– G v Hoof 173 F Soontiens 166 – M vd
Graef 161 – E Wijnhoven 156 – G v
Ganzenwinkel 150 J Verbakel 137 - M
Verbakel 117 – M vd Bogaard 99 – J
Coolen 98 – H Moors 77 N v Schayk 76
– C vd Broek 73 - P Verbeeten 59 – J v
Leuken 58 – M v Rooy 58 B Creemers 57
– J Jansen 53 – N Verbeeten 48 - F
Scheepers 11

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze.
Meubelen – Slaapkamers – Tienerkamers en Senioren meubelen. Gordijnen –
Vloerbedekking – Vitrage – Vinyl –
Novilon en Laminaat en Slaapkamer
Textiel. Meubelen op maat en uw model
gemaakt in ons eigen fabriek: betaalbare
meubelen. Staande en hangklokken en
schilderijen. Kerkeind 38. 0492-341553.
www.dovens.nl Onze prijzen zijn inclusief
meten, maken, hangen en leggen.

-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:
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Zondag 21 maart:
Matinee met Wim Daniels
in het Kouwenbersg kerkje.
Ons winterprogramma werd afgesloten
met een zeer geslaagde Casino-avond en
de zesde en laatste kaartavond. Bij dat
kaarten sloeg Nellie Strijbosch bij de
jokeraars een dubbelslag door zowel de
dagprijs als de eindoverwinning in de
wacht te slepen. Bij de rikkers werd
Christ Verhoeven dagwinnaar en won
Frans Verschuuren het eindklassement.
Door de weersomstandigheden komt het
fietsen wat trager op gang dan
gewoonlijk. Allengs zal het wel beter
worden en als de zomertijd ingaat, in de
nacht van 27 op 28 maart, starten wij
weer met de wekelijkse fietsavonden op
de dinsdag- en donderdagavonden. De
eerste twee weken is de aanvang 18.30
uur en daarna om 19.00 uur. Op dinsdag
fietsen er twee groepen, de ene houdt
een snelheid aan tussen de 18 en de 20
km. per uur en de andere rijdt 25 km. per
uur. Afstanden 30 en 45 km. per avond.
Op donderdag gaan twee groepen van
start die 28km. en iets boven de 30 km.
per uur als richtsnelheid hebben.
Het vertrek is telkens op de hoek
Dorpsstraat-Kouwenberg bij het postkantoor. Meer informatie volgt op
www.aandewielen.nl, maar u kunt ook
bellen naar ons secretariaat tel. 382265.
afd. publ.

K lokje
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of bgg
0492-529938.
Gevonden:
Een huissleutel is gevonden. Af te halen
Kerkstraat 39 Aarle-Rixtel.

De reeks van populaire matinees van
Wim Daniëls in het Kouwenbergs kerkje
wordt zondag 21 maart voortgezet met
opnieuw spraakmakende gasten.
Deze keer zijn er weer twee gasten:
Bertram Westera en Jan (JWP) De
Mulder.
De eerstgenoemde gast is de leider van
het kunstproject Zinnen beelden - vier
momenten , waarbij twaalf kerken zich
laten verrassen door de kijk van (veelal
niet-kerkelijke) dichters en beeldend
kunstenaars op kerkelijke feesten.
Daarbij is een boek van diens hand verschenen met naast portretten van de
dichters, beeldend kunstenaars en
mensen uit de kerken, ook beschrijvingen van de gebouwen en van de
feesten die het betreft. Wim zal met
Bertram o.a. nader ingaan op diens
boeiende passie voor kerk en kunst .De
tweede gast behoeft nauwelijks een
nadere introductie: Jan de Mulder was
nog niet zolang geleden een prominente
dienaar van Hermandad in het Aarlese.
Maar Jan was en is op allerlei andere
terreinen nog steeds actief. Is het toevallig dat politiemensen juist in Aarle zo
betrokken geraakten bij het sociale en
culturele leven? Zo was Henk Keijzer
fanatiek voetballer bij ASV en ook Ben
Sibon (raadslid, St.Jeugdbelangen,
Cialfo,Gemeenschapsblad, enz) was en
is nog zeer betrokken bij het wel en wee
van ons dorp! Jan is ook aan het
Gemeenschapsblad verbonden en laat
ons telkenmale genieten van zijn
bekende rubrieken. Maar welke richting
Wim opgaat met zijn gasten( en het
publiek) blijft - zoals gewoonlijk- een
verrassing. Wie hiervan getuige wil zijn:
gauw een kaartje bestellen bij Ad Verleg:
0492-382943. Aanvang: 13.30 UUR.

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

r hypotheken
r pensioenen
r verzekeringen
r sparen
bekend ter re in...

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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Bericht van:

Aarle-Rixtel, ons heem:
Veldnamen
Veldnamen zijn al heel oud. De meesten
zijn niet te dateren. Een veldnaam is de
naam die een eigenaar aan een bepaald
stuk land gaf om het te kunnen onderscheiden van andere percelen. Sinds het
kadaster werd ingevoerd (1832) zijn veel
veldnamen langzamerhand aan het
verdwijnen. Maar er zijn er nog genoeg,
ook bij ons in Aarle-Rixtel. De veldnaam
kan op allerhande zaken duiden die met
de aard, de ligging of het gebruik van het
stuk grond te maken kunnen hebben.
Maar ook andere zaken kunnen aan de
oorsprong ten grondslag liggen. Zo
kennen we in Aarle de Valkendijk: de
hooggelegen akkers met de bekende
potchrysanten. De naam verwijst hoogstwaarschijnlijk naar het voorkomen van
(Toren)valken, die er ter plaatse hun
jachtgebied hadden. Zo verwijst de
veldnaam “de Wolfsputten” waarschijnlijk
naar het voorkomen van wolven, of wellicht naar laagveenputten waar wolven in
gedumpd werden. In Aarle kennen we
een paar bijzondere veldnamen die
samen een trio vormen: De Hemel, De
Hel en Het Vagevuur. De Hemel ligt aan
het Wilhelminakanaal ,op de plek, langs
de Goorloop, waar o.a. de geitenkaasboerderij te vinden is. Het kanaal heeft
“De hemel” echter doorsneden, want ook
aan de noordkant ligt nog een stuk.
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Hemel verwijst niet naar ons fel begeerd
eindstation (waar we zo lang mogelijk van
weg willen blijven!) maar naar een stuk
omsloten grond in de nabijheid van een
beek. De Hel ligt aan de rand van de
Hoge Akkers, nabij de Laarbrug. De
gelijknamige boerenhoeve is door de
aanleg van het Wilhelminakanaal moeten
verdwijnen. Deze naam verwijst naar een
laagte, een depressie, te midden van
hoger gelegen grond. Het Vagevuur
vinden we aan de andere kant van het
Wilhelminakanaal, daar waar de prachtige boerenhoeve van de familie van Berlo
te vinden is ( zie foto). Ofschoon deze
naam al sinds een paar honderd jaar
voorkomt, is ie niet zo oud als Hemel en
Hel. Waarschijnlijk hebben de mensen
met de naam Vagevuur het bekende
“trio”compleet willen maken. Een heel
bijzondere naam is de “Smawsen bult”.
Die is te vinden via de Kleinbroekdreef
richting de Wolfsputten. Het is een echte
bult: een eeuwenoud rivierduin aan de
rand van het beekdal van de Aa, nu
voornamelijk beplant met naaldhout. De
herkomst van deze naam is onzeker. De
meest gehuldigde opvatting is een
verwijzing naar de pleisterplaats van
Joodse marskramers (“Smauwsen”),
maar dat weten we niet zeker. Zo kennen
we nog tientallen veldnamen, elk met zijn
eigen karakter en oorsprong. Geïnteresseerd? Kom naar de Aarlese heemkamer!
HVB

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.
Hallo,
Ik woon in Aarle-Rixtel ben14 jaar oud en
op zoek naar oppasadressen tel:
06.21.83.50.21

Bericht van: 50 jaar geleden

7 maart ASV 33 verloor van SBC 1-2
Op gelukkige wijze heeft SBC twee
puntjes op “De Hut” weggesleept. Deze
wedstrijd had gezien de uitslag van de
wedstrijd Erp – PVV en mede door de
afwijzende beschikking van de protest
commissie inzake de wedstrijd ASV –
Mierlo-Hout, waarvoor een drietal protesten waren ingediend (twee van MierloHout en één van ASV; de uitslag blijft
Mierlo-Hout – ASV 0-1), geen betekenis
voor de ranglijst. Desondanks werd er
pittig gespeeld en de kansen die ASV,
voorals
nog in de 2e helft had, waren
zodanig dat SBC alle zeilen moest
bijzetten om onheil te voorkomen. Jan
Beniers, die in de vijfde minuut met een
kanjer van een schot de openingstreffer
plaatste, had hiermede meteen al zijn
kruit verschoten. Vier minuten na dit
doelpunt was het Vogels die met een
pracht kopbal de stand gelijk maakte. In
de dertigste minuut gaf Raymakers zijn
club de leiding, om deze niet meer af te
staan. In deze periode had SBC het
beste van het spel, wat zij na rust geheel
moest overlaten aan ASV. Maar die kon
het niet tot doelpunten brengen en moest
deze competitie beëindigen zoals ze
begonnen zijn tegen Someren met een 21 nederlaag.
10 maart Benoeming
Tot schrijver ter Gemeentesecretarie is
benoemd de heer M.G.M. Bos, sedert
1958 werkzaam aldaar.
15 maart Toneeluitvoering en
huldiging
Voor de toneeluitvoering, georganiseerd
door het bestuur van de KAB alhier op
zondagavond 8 uur, had de huldiging
plaats van de heer Joop Engelen die 12
½ jaar secretaris was van deze organi-
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satie. Achtereenvolgens traden voor deze
huldiging de voorzitter van de KAB, de
heer Gijsbers, burgemeester Janssens
en adviseur kapelaan van de Ven op het
spreekgestoelte, die de vele goede
eigenschappen van de koperen jubilaris
belichtten. Namens de organisatie werd
hem een mooie kloostertafel aangeboden, terwijl aan Mevr. Engelen-Fleskens
bloemen werden geoffreerd. De grote
uitvoeringszaal was volledig gevuld mat
belangstellenden, welke bestaande uit
alle leden van de KAB en alle bestuurderen van de vakgroepen, KAV, het
voltallige gemeentebestuur, de besturen
van de R.K. Middenstand en Boerenbond
en de heer van de Pol als districtsbestuurder van de Arbeidsbeweging te
Helmond. De toneelgroep “Ons Genoegen” uit Geldrop presenteerde “Marieke” ,
geschreven door P. Malherbe onder regie
van de heer Verbeek. De verwachtingen
van “Ons Genoegen” waren, wat bij de
uitvoering bleek, te hoog gespannen.
Gevonden
Onder deze gemeente is een bankbiljet
gevonden van f 25,—. De rijkspolitie
verschaft op verzoek hierover inlichtingen.
Auto over de kop
Met een snelheid van 100 km reed de
luxe wagen, bestuurd door de heer Allard
uit Stiphout, over de Kanaaldijk.
Menende dat één zijner voorbanden zacht
werd, trachtte hij dat euvel vanaf zijn
zitplaats te controleren. De heer Allard
verloor daardoor de macht over het stuur;
de wagen sloeg tegen een boom en
kwam in de bermsloot terecht. De
chauffeur kwam met de schrik vrij. De
wagen werd beschadigd.
Helmondse courant maart 1960

www.gemeenschapsblad.nl

