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Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten
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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, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

VERLOSKUNDIGEN  Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703

FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en  Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.

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 Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.

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. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Pagina 5CCCCCentraal alarmnummer  1 1 2



PPPPParochie  O. O. O. O. O..LLLLL.  V V V V Vrouw PPPPPresentatie Pagina 6

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

Week van zaterdag 3 april t/m 9 april

Zaterdag 3 april - PAASZATERDAG / Stille zaterdag
20.00 uur Kerk - Paaswake m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Hanneke van Berlo (m.g.)
Cor en Mies van Bakel – de Jong (par.)
Frits Smeenk
Betsie Muré

Zondag 4 april  - PASEN Verrijzenis van de Heer.  EERSTE PAASDAG
08.30 uur Kerk - Gezinsviering
10.30 uur Kerk – Eucharistieviering –m.m.v. Gemengd Koor De Klokkengieters

Herman Verhoeven
Overleden ouders Beekmans – v. d. Berg (verj. vader/fund.)
Familie Manders – Bouw (fund.)
Sien Nooijen (fund.)
Joseph van Ommeren (fund.)
Frans Bekx (fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers (fund.)
Miet Verhoeven (verj./sterfdag/fund.)
Overleden ouders v. Boheemen – van Grieken
Grada Vogels en familie
Jan Hendrix (trouwdag)
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Adriaan Loomans
Familie van Brug – Wigmans
Martina Aarts – van der Leemputten (par.)
Jes van Roij
Jan Romme
Martien van de Kerkhof
Pieter Wijnker
Bijzondere intentie

GOEDE WEEK
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Maandag 5 april - TWEEDE PAASDAG
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m. m. v. Herenkoor (gregoriaans)
Woensdag 7 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag  10 april t/m vrijdag 16 april
Zaterdag 10 april
18.30 uur Kerk - Samenzang

Riet van der Aa (familie)
Jan en Willy Verhoeven – v. d. Vossenberg (verj. Jan/buurt)
Jan van Roij (j.get.)
Annie v. d. Bogaard – v. d. Heijden (verj.)
Frits Smeenk
Jo Houben (j. get.)

Zondag 11 april  - Beloken Pasen – 2e Zondag van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharstieviering - Samenzang

Frans Maas (par.)
Cisca Migchels (verj.)
Jan Migchels (verj.)
Riek Sneijers en ouders (fund.)
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde

12.00 uur Doopviering
Indy Kerste-Cortenbach, Helmondseweg 5.

Woensdag 14 april
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Mies van Bakel, de Regt Otterweg 19 Beek en Donk, 85 jaar.
Brian Oosthoek, Brabantlaan 44, 20 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. De administratie is 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 28 april
a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als
voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering van  16 mei a.s. Voor deze
avond 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,
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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 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 de tijd voor neemt!!

GOEDE WEEK VASTENZAKJES In de Goede Week  (ma. 29 maart en 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.

Let op! Wijziging spreekuurtijden
Vrijwillige Hulpdienst / Steunpunt
Mantelzorg.

Met ingang van 1 april 2010 wijzigen de
spreekuurtijden van de Vrijwillige Hulp-
dienst/Steunpunt Mantelzorg Laarbeek.
Vanaf die datum zijn wij bereikbaar op
maandag, woensdag en vrijdag van
9.00 tot 10.30 uur. De spreekuurtijden op
dinsdag- en donderdagmiddag komen
hiermee te vervallen. Het adres Otterweg
27, Beek en Donk en telefoonnummer
0492-464289 wijzigen niet. Dit is het
centrale punt van waaruit alle aanvragen
uit de vier kernen geregeld worden. In
iedere kern staat een groep vrijwilligers
voor u klaar en u kunt op hun inzet blijven
rekenen.
De doelstelling van de Vrijwillige Hulp-
dienst/Steunpunt Mantelzorg is het

bevorderen van zelfstandigheid en
deelname aan het sociale leven.
Op bovengenoemde tijden kunt u bij de
Vrijwillige Hulpdienst/Steunpunt Mantel-
zorg terecht voor aanvragen van onder-
steuning bij dagelijkse praktische zaken,
ondersteuning van mantelzorgers, bege-
leiding, ontspanning en vervoer.
Ook voor uw aanvragen voor de klussen-
dienst kunt u dan terecht.
Deze klussendienst is speciaal bestemd
voor Laarbeekse 55-plussers en mensen
met een beperking, die in een eigen
woning wonen of huren van een
particulier.
Bij de Vrijwillige Hulpdienst /Steunpunt
Mantelzorg kunt u ook terecht voor
informatie en advies en ook voor
“Mnieuws” (een nieuwsbrief voor
mantelzorgers die 1 x per kwartaal
verschijnt). Veel informatiemateriaal t.b.v.
mantelzorgers vindt u er.
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Pauselijke Onderscheiding voor Wilhelmus Josefhus Verschuuren

Met de aanwezigen in de Hoogmis van afgelopen zondag werd :
Wilhelmus Josefhus Verschuuren, oud 84 jaar, wonende te Helmond zeer aangenaam
verrast. Wim Verschuuren kreeg tijdens de dienst uit handen van Pastor Deli de
Pauselijke onderscheiding Pro Eclesia et Pontifice uitgereikt. Een unicum is Wim in
de geschiedenis van het parochieel herenkoor. Wim vierde als jubilaris zijn 65 jaar
actief lidmaatschap. Hij was 35 jaar bestuurslid waarvan 25 jaar voorzitter en is nog
steeds actief koorlid. Belangeloos heeft Wim ruim 65 jaar lang de repetities gevolgd en
wekelijks de hoogmis opgeluisterd met zijn stem.
Wim van harte proficiat met deze wel bijzondere Pauselijke onderscheiding.

PASSIE-DRIELUIK
DOOR HET HELMONDS
KAMERKOOR
Voor het vierde jaar zingt het Helmonds
Kamerkoor o.l.v. Kees Doevendans, in de
goede week op drie momenten Passie-
muziek in de Kapel van Mariëngaarde.
Het koor zingt a capella koorwerken van
componisten uit de 16de eeuw, van o.a.
Palestrina, Lassus en Da Vittoria. Daar-
naast wordt op goede vrijdag “Quatre
motets pour un temps de pénitence” van
Poulenc en een werk van Tavener uitge-
voerd. De meditatie zal dit jaar door drie
verschillende sprekers verzorgd worden,
ieder vanuit hun eigen pastorale
achtergrond: Ger van de Weijer (Witte
donderdag), Betty Morel (Goede Vrijdag),
en Ryan van Eijk (Paaszaterdag).

Door het samengaan van muziek en
teksten hopen de deelnemers enkele
momenten in de  Goede Week te creëren
die de aanwezigen laten genieten van de
muziek zoals die is bedoeld: een
inspiratie vanuit Christus’ lijden naar onze
persoonlijke beleving in het hier en nu.
Dit Passie-drieluik zal plaatsvinden in de
kapel van Zorgboogcentrum Mariëngaar-
de, Bosscheweg 20 te Aarle-Rixtel.
· Witte Donderdag 1 april om 20.30 uur
· Goede Vrijdag 2 april om 20.30 uur
· Paaszaterdag 3 april om 18.30 uur
In de opzet van dit drieluik is gestreefd
naar een samenhang tussen de drie
dagen, die in het lijdensverhaal
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Uiteraard is het bezoeken van één of
twee momenten afzonderlijk ook
mogelijk. Toegang is gratis; een vrije gave
is echter welkom.
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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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Inschrijfdagen
 jeugd3daagse 2010.
We zijn al weer druk bezig met het
programma van de jeugd3daagse 2010!
Deze gaan dit jaar weer plaats vinden op
het terrein bij de Dreef. We gaan het hier
weer omtoveren tot een echt kinderdorp
waar we leuke spelletjes en activiteiten
gaan doen. De data die je alvast in je
agenda moet noteren zijn 31 augustus, 1
en 2 september. Dus hou dinsdag t/m
donderdag in de laatste week van de
schoolvakantie maar alvast vrij, want dan
gaan we leuke dingen doen!
We willen natuurlijk wel weten wie er
allemaal mee gaat doen en wie ons wil
komen helpen. Alle kinderen van 4 t/m
12 jaar die in Aarle-Rixtel wonen of op
school zitten mogen mee doen. We gaan
ook dit jaar weer hutten bouwen,
spelletjes doen, een spannende tocht
door het dorp en nog veel meer… De
kinderen vanaf groep 5 mogen zelfs weer
een nachtje blijven slapen in een hele
grote tent. Kortom, we hebben al weer
heel veel leuke ideeën voor een paar
super dagen! Eigenlijk hebben we zoveel
leuke dingen om te doen dat de tijd te
kort is.
De inschrijfdagen zijn ook dit jaar weer in
de dreef. Je moet de brief mee brengen
die je deze week op school krijgt van een
paar dolle dames. Je moet hem invullen
en gepast geld mee brengen. Voor de
kinderen van groep 1 t/m 4 kost het 10
euro en voor de kinderen van groep 5 t/m
8 kost het 12 euro. Je moet deze brief
inleveren op dinsdag 20 april van 18.00-
20.30 of op woensdag 21 april van 13.30-
17.00.
We hebben ook dit jaar weer veel
mensen nodig die ons willen komen
helpen. We zijn op zoek naar mensen

die een groepje willen begeleiden, ons
willen helpen met hand en span dien-
sten, sterke mannen, handige mensen
die goed kunnen timmeren en mee willen
helpen dat de hutten mooi en veilig
worden, en begeleiding voor bij een
spelletje. Ben je van de basisschool af en
wil je toch mee doen, dat kan natuurlijk
ook! Dan mag je samen met een
volwassene mee een groepje begeleiden.
Voor meer informatie moet je even op
onze website kijken, daar staat van alles
op. Daar kan je de foto’s van afgelopen
jaren op zien, je inschrijfformulier
uitprinten (voor als je het kwijt bent
geraakt) en er staan zelfs foto’s op van
hoe wij er zelf uit zien! Het moet niet
gekker worden allemaal! Kijk maar snel
op www.jeugd3daagse.nl

Lezing Europese cultuurvogels
in café zaal ’t Heuveltje.

Op 13 april organiseert vogelvereniging
Laarbeek een geheel verzorgde avond
over Europese cultuurvogels. Deze avond
zal verzorgt worden door Alois Van
Mingeroet. De heer Van Mingeroet is een
toon aangevend persoon in België op het
gebied van cultuurvogels. Ook het zeer
bekende boek “Europese Vogels kweken
en tentoonstellen” is door hem geschre-
ven en uitgebracht. Dit prachtige boek is
bij vele liefhebbers bekend. Maar ook zijn
kennis van fotograferen en het maken van
dia’s zal deze avond zeker aan bod
komen. Daarom nodigt Vogelvereniging
Laarbeek iedereen die geïnteresseerd is
in deze mooie hobby uit, om op dinsdag
13 april naar café zaal ’t Heuveltje Dorps-
straat 86 in Aarle-Rixtel te komen. De
aanvang van deze boeiende avond is
20.30 uur, en de entree is gratis.
Tot ziens,
Bestuur Vogelvereniging Laarbeek.
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Kennismaken met e-readers in
Bibliotheek De Lage Beemden

De bibliotheek houdt haar bezoekers
graag op de hoogte van nieuwe techno-
logische ontwikkelingen. Daarom kan
iedereen in Bibliotheek De Lage Beem-
den in april kennismaken met een nieuwe
manier van lezen. In de bibliotheek staat
gedurende deze periode een informatie-
stand met e-readers waarop een
gevarieerd aanbod is te vinden aan e-
books en e-kranten. Iedereen kan zo zelf
ervaren hoe een e-reader leest.
Wat is een e-reader?
Een e-reader is een handzaam apparaat
waarop eenvoudig digitale informatie kan
worden gelezen. Het beeldscherm is
scherp en benadert de ervaring van echt
drukwerk. Digitale boeken, e-books, kun-
nen worden aangeschaft via verschillende
websites, soms zelfs gratis. Ook kunnen
op een e-reader kranten worden gelezen,
deze zijn te downloaden via de websites
van dagbladen. E-readers zijn verkrijgbaar
in verschillende formaten en leverbaar
met en zonder touchscreen. Benieuwd
geworden? Ga naar de bibliotheek en
ervaar het zelf.
De roadshow is te zien:
1 t/m 7 april
Bibliotheek Gemert, St. Gerardusplein 1
Bibliotheek Beek en Donk, Otterweg 31
Bibliotheek Boekel, St. Agathaplein 35
Bibliotheek Aarle-Rixtel, Bosscheweg
14a
Bibliotheek Lieshout, Hertog Janstraat 2
6 t/m 12 april
Bibliotheek Bakel, Bernhardstraat 15

Nog meer ervaring opdoen?
Voor wie meer wil weten over de
toepassingen en mogelijkheden, wordt op
zaterdag 3 april om 11:00 uur  een
workshop georganiseerd in de
bibliotheken Beek en Donk, Boekel en

Gemert. Deelname is gratis. Aanmelden
kan via de balie of via email van de
bibliotheek:.
beekendonk@bibliotheekdlb.nl ;
boekel@bibliotheek.nl ;
gemert@bibliotheekdlb.nl ;

(her)ontdek de Bieb
De e-reader-informatiestand is de
komende maanden steeds in een andere
Brabantse bibliotheek te vinden. Het is
één van de onderdelen van de campagne
(her)ontdek de Bieb. Met deze campagne
wil de bibliotheek iedereen uitnodigen om
een kijkje te komen nemen en nieuwe
diensten te ontdekken. Kijk ook op
www.denieuwebieb.nl.

Het Kouwenbergs kerkje
presenteert:

Woensdag 7 april 2010
Cabaret van de bovenste plank!

met
Bert Kuijpers,

Annemarie Henselmans
en Udo Holtappels

aanvang: 20.00 uur
Entree: € 5 ,- incl.consumptie

Kaarten reserveren:
Ad Verleg 0492 382943
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Vrijwilligers gezocht om te koken

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor Zorgcentrum Mariëngaarde op
zoek naar vrijwilligers die 2 maal per
week eenvoudige maaltijden willen koken
voor 6 cliënten. In overleg met de cliënten
wordt de maaltijd samengesteld.
Boodschappen doen, serveren en
opruimen behoort ook tot de taken.
Werktijden:  2x per week.
Voor meer informatie en voor aanmel-
dingen kunt u contact opnemen met:
Manita Herregraven
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
Otterweg 29
5741 BC Beek en Donk
Tel. Nr. 0492 328807
Email:
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl
De vacatures van het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Laarbeek (onderdeel van
Stichting Welzijn Laarbeek) kunt u ook
bekijken op

Boeken voor boekenmarkt in het
Kouwenbergs kerkje

Het Kouwenbergs kerkje organiseert op
zondag 9 mei en op Hemelvaart 13 mei
een grote boekenmarkt.
De boekenmarkt van het vorig jaar werd
een groot succes.
De opbrengst uit de verkoop is bedoeld
voor de restauratie van het kerkje en het
interieur.
Zo moeten o.a. het dak en het torentje
worden aangepakt maar ook de houten
vloer, de preekstoel en het stuckwerk.
Ook de consistorie heeft een flinke
opknapbeurt nodig en – niet te vergeten-
het waardevolle harmonium.
Heeft u boeken die u voor deze markt
beschikbaar wilt stellen?
Dan kunt u contact opnemen met Ad
Verleg telefoon 0492 382943.

www.steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl.
Daarnaast staan de vacatures in de
actuele vacaturemappen van de WMO
servicepunten Lieshout, Mariahout en
Aarle-Rixtel.

Beste Dames

Vrijdag 2 april Operette “Die Fledermaus”
door het Vlaams Muziek Theater in
Speelhuis te Helmond. Het verhaal gaat
over Eisenstein die naar de gevangenis
moet maar zich eerst nog laat overhalen
om naar een gemaskerd bal te gaan. Bij
het feest van Orlowski zijn echter ook
enkele goede bekenden uitgenodigd. De
ontmoeting met het jonge kamermeisje
Adele en even later met zijn eigen vrouw,
zorgt voor veel hilariteit. De ontknoping
vindt plaats in de gevangenis.
U heeft zich hiervoor opgegeven.

Dinsdag 13 april Bijeenkomst in zalen
van Bussel te Deurne Thema: Door-
breek Huiselijk Geweld
Aanvang 19.00 uur
Elly Meeuwissen zorgt er als gastvrouw
voor dat wij die avond niet neerslachtig
maar goed geïnformeerd en strijdbaar
naar huis gaan. Het Helder Theater
speelt scènes over huiselijk geweld en
zoekt in het contact met het publiek naar
strategieën om geweld bespreekbaar te
maken.
Het bestuur

KKKKKlokje

PAREL SIERADEN VERKOOP,
23 april (vrijdag) Tijd: 16:00 – 19:00
Locatie: Lieshoutseweg 43, AARLE-
RIXTEL. Rechtstreeks geïmporteerd uit
Azië, tegen zeer aantrekkelijke prijzen!
0610352721



Schaduwteams
Voor diegenen die in het kader van de Gezondheidsrace iets aan
hun gewicht en/of hun conditie willen doen, bestaat de
mogelijkheid om lid te worden van een schaduwteam. Het
betekent dat je voor jezelf een doel vaststelt dat je aan het eind
van het jaar bereikt wilt hebben. De leden van het schaduwteam

ondersteunen je dan om dat daadwerkelijk te halen. Alleen kom je er vaak niet toe. Het
schaduwteam wordt begeleid door iemand van het team Aarle-Rixtel van de
Gezondheidsrace.  Wil je aan zo’n schaduwteam meedoen, of wil je eerst meer
informatie daaromtrent, mail dan naar gjmbeniers@onsbrabantnet.nl of
info@willemverhoeven.nl.

Wandelen
Zeker voor mensen die de middelbare leeftijd gepasseerd zijn, is het vaak niet meer
aan de orde om intensief te sporten. Bewegen is ook voor hen echter van
levensbelang. Fietsen en wandelen zijn bij uitstek rustige vormen van bewegen.
Vanaf zondag 11 april zal ons team elke zondag een wandeling houden van ongeveer
twee uur, waaraan iedereen mee kan doen. We vertrekken om 10.00 uur vanaf De
Couwenbergh, Dorpsstraat gans1234.
1.
Vanaf donderdag 15 april maken we elke donderdag een wandeling van ongeveer een
uur. Start om 19.00 uur, eveneens vanaf De Couwenbergh.
Houd nu alvast ook de avonden van 25 t/m 28 mei vrij, want dan organiseren de
gezamenlijke gezondheidsteams een Laarbeekse Wandelvierdaagse.

Recept van de week
KIPFILET MET CITROEN-OLIJVENJUS·
3 eetlepels boter of margarine ·
4 enkele kipfilets ·
3 theelepels kipkruiden ·
8 dunne preistronken ·
1 citroen ·
50 g zwarte olijven zonder pit ·
2 zakjes aardappelpuree à la minute (pak a 166 g Maggi)
In een pan 2 eetlepels boter verhitten. Kipfilets rondom met kipkruiden bestrooien.
Kipfilets in ca. 12 minuten bruin bakken, af en toe keren. Intussen prei wassen,
schoonmaken en in stukken van ca. 5 cm snijden. In een andere pan de rest van de
boter verhitten. Prei in ca. 10 minuten op laag vuur beetgaar bakken. Citroen
uitpersen. Olijven in stukjes snijden. Puree volgens gebruiksaanwijzing bereiden.
Kipfilets uit pan op borden leggen. Door achtergebleven bakvet in pan citroensap,
olijven en 2 eetlepels water roeren, aanbaksels losroeren. Puree en prei naast kip op
borden scheppen, citroen-olijvenjus erover scheppen.Energie 375 kCal-Eiwit 25 g- Vet
21 g- Koolhydraten 22 g (per eenpersoonsportie)

Fietsen
Voor het fietsen hebben we aansluiting gezocht bij diverse initiatieven die er op dit
terrein al zijn. Elke dinsdagmiddag kun je deelnemen aan een fietstocht van de KBO
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van 30 à 35 km. Er wordt gefietst op een tempo van 15 km/uur. Start om 14.30 bij de
kapel aan de Bosscheweg. Iedereen mag meedoen. Je hoeft geen lid te zijn.
Dinsdags ’s avonds organiseert Aan de Wielen steeds twee fietstochten. Één van
ongeveer 30 km die met een tempo van 18 tot 20 km/uur gefietst wordt, en één van 40
à 45 km, waarbij de wielen met een snelheid van 25 km/uur draaien. Op 30 maart en 6
april wordt er om 18.30 uur gestart vanaf het kerkplein. In de weken daarna om 19.00
uur. Deelname staat voor iedereen vrij.
Voor meer informatie over tochten van Aan de Wielen zie www.aandewielen.nl.
In de loop van het voorjaar zullen in samenwerking tussen Aan de Wielen en het team
Aarle-Rixtel van de gezondheidsrace een aantal mooie fietsroutes van diverse
afstanden op de website van Aan de Wielen geplaatst worden, waar iedereen die kan
downloaden.

AGENDA
Datum Tijd Activiteit Afstand Vertrek vanaf
30-mrt 14.30 uur Fietstocht 30 km 15 km/uur kapel
 18.30 uur Fietstocht 30 km 18 a 20 km/uur Kerkplein
 18.30 uur Fietstocht 40 km 25 km/uur Kerkplein
6-apr 14.30 uur Fietstocht 30 km 15 km/uur kapel
 18.30 uur Fietstocht 30 km 18 a 20 km/uur Kerkplein

18.30 uur Fietstocht 40 km 25 km/uur Kerkplein
11-apr 10.00 uur wandeling 2 uur Couwenbergh
15-apr 19.00 uur wandeling 1 uur Couwenbergh
 14.30 uur Fietstocht 30 km 15 km/uur kapel
 19.00 uur Fietstocht 30 km 18 a 20 km/uur Kerkplein
 19.00 uur Fietstocht 40 km 25 km/uur Kerkplein
17-apr 11.00 uur Gezondheidsmarkt  Beek en Donk
18-apr 10.00 uur wandeling 2 uur Couwenbergh
20-apr 14.30 uur Fietstocht 30 km 15 km/uur kapel
 19.00 uur Fietstocht 30 km 18 a 20 km/uur Kerkplein
 19.00 uur Fietstocht 40 km 25 km/uur Kerkplein
22-apr 19.00 uur wandeling 1 uur Couwenbergh

Naverbranding
In het kader van de weetjes iets over naverbranding. Het advies is altijd om minstens
30 minuten per dag aan beweging te doen. Door beweging verbranden we calorieën en
dat is wel handig, want we nemen bijna allemaal te veel calorieën in. Elk pondje gaat
nog steeds door het mondje. Je hebt tegenwoordig allemaal van die apparaten die
meten hoeveel calorieën je verbrandt als je bijvoorbeeld een half uur op de loopband
staat. Dat getal valt dan best tegen. Moet je daarvoor zo veel moeite doen? Laat je
door dat getal niet in de luren leggen. In de 24 uur na dit half uur bewegen doet je
lichaam nog aan naverbranding. In die tijd wordt er nog een veelvoud aan calorieën
verbrand van wat er tijdens het half uur bewegen is verbrand.

Gezondheidsmarkt
Op 17 april is de tweede Gezondheidsmarkt in Beek en Donk.
Let op de publicaties daaromtrent in De Laarbeeker.
Gezondheidsteam Aarle-Rixtel,  Willem Verhoeven
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De Klussenier Arie Verbakel • Lijsterstraat 24 • 5735 ET Aarle-Rixtel   

T: 0492-383901 • M: 06-57587790 • E: a.verbakel@klussenier.nl • www klussenier.nl 

Insectenwering op maat, scherpe prijzen:

in-/voorzethorren en plissédeuren
Alles onder volledige garantie. Bel voor gratis inmeten en offerte.

Lentekriebels?
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Nieuwe leden gezocht !

Bridgeclub “Over the bridge” is een
gezellige bridgeclub welke speelt op
maandagavond 19.30  in café “Tapperij.”
in Beek en Donk. Wij zouden onze club
graag uitgebreid zien met nieuwe leden.
Heeft U zin om lid te worden, U mag bij
ons gratis 3 avonden meedoen om te
kijken of het U bevalt. Wij spelen in 2
lijnen, A ( voor gevorderden) en B ( voor
beginners).
U kunt ontact opnemen met:Toon Relou
Aarle-Rixtel Tel: 386133
of bij Mieke de Jong Maria-Hout Tel:
0499-422819

Contact avond
Zeilkamp
Laarbeek 2010

Op 16 april houdt Stichting Zeilkamp
Laarbeek een contact avond voor
iedereen die interesse heeft in water
sport. Al meer dan 30 jaar organiseren zij
een Zeilkamp in Loosdrecht, voor jongens
in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar. Wil je op
een zeer laagdrempelige manier leren
zeilen (is geen must) of vindt je het leuk
om te kanoën, vissen of te surfen? Dan is
dit zeilkamp zeer geschikt voor jou. Dit
jaar vindt het kamp plaats van 14 t/m 21
augustus op het Holtus Eiland te Loos-
drecht.
Is je interesse gewekt? Kom dan naar de
contactavond op 16 april in de blokhut,
Jan van Rixtelstraat 32a in Aarle-Rixtel,
aanvang 20:00 uur.
Kijk op www.zeilkamplaarbeek.nl  of mail:
info@zeilkamplaarbeek.nl
Hopelijk zien we jou dus ook op dit
geweldige eiland in 2010!

Veel vuil opgehaald door
vrijwilligers
Zwerfvuildag 2010

Op zaterdag 20 maart is in Laarbeek
weer de traditionele zwerfvuildag
gehouden. Op deze druilerige zaterdag-
morgen verzamelden zich rond half tien
veel vrijwilligers om ieder een deel van
Laarbeek van afval te ontdoen.
Op de zwerfvuildag zijn het vooral leden
van de jagersvereniging en de Lieshoutse
visclub die in Lieshout actief zijn en leden
van het Laarbeeks landschap die in Beek
en Donk actief zijn. Daarnaast hebben
leden van de lokale scouting het
buitengebied schoner gemaakt. In
Laarbeek zijn daarnaast veel eenlingen,
groepjes en buurtbewoners actief in het
inzamelen van zwerfafval, vooral in
Mariahout en Aarle-Rixtel. Ook deze
groepen hebben weer meegedaan aan de
zwerfvuildag.
Om 10.00 uur is iedereen vertrokken en
tijdens de rondgang merk je hoe
ongelofelijk veel rotzooi er ligt in de berm
en de sloot. Samen hebben we maar
liefst 25 m2 zwerfvuil uit Laarbeek
afgevoerd.

KKKKKlokje

Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.



Pagina 26

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

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

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.
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Roefeldag 2010

Hoi allemaal,
Ook dit jaar doet Aarle-Rixtel weer mee
met de 14e Laarbeekse roefeldag. Veel
bedrijven zetten op zaterdag 12 juni 2010
hun deuren weer open voor jullie. Lijkt het
je leuk om mee te doen, dat kan!
Ben je woonachtig in Aarle-Rixtel en zit
je in groep 3 t/m 8 van de basisschool, of
op een school buiten Aarle-rixtel dan ben
je van harte welkom. Je kunt je inschrij-
ven via het gele formulier dat je mee
krijgt, lever het wel in voor 16 april, in de
gele brievenbus op school of bij iemand
van het roefelcomité, dan kunnen wij zo
snel mogelijk de groepjes indelen. Heb je
geen brief gehad maar wil je toch graag
meedoen, neem dan even contact met
ons op. Ook zijn wij op zoek naar
mensen die buiten Aarle-rixtel werken,
maar het toch leuk vinden om ook hun
beroep te laten zien, ben jij zo iemand
neem dan even contact op met het
roefelcomité.
Groetjes,
Roefelcomité Aarle-Rixtel
Marleen v.d. Heyden
De Tempelier 7 383423
Anja Martens
Kannelustweg 20a 382694
Karin Nijssen
Kannelustweg 24 06-15085911
Fabiana Bekx
Dijkmanstraat 3 381338
Tot snel.

 

Scouting Aarle-Rixtel

SCOUTING IN ACTIE!!!!
Allereerst willen wij u bedanken voor alle
potgrond die u bij ons gekocht heeft op
zaterdag 20 maart!!! Omdat u met
potgrond alleen ook niet zoveel kunt,
komen de Scouts en de Kabouters op
zaterdag 17 april tussen 10.00 uur en
15.00 uur bij u langs met prachtige
planten. Zij verkopen geraniums (hang en
staand) en petunia’s. Beide in allerlei
kleuren! De planten kosten E. 1,25 per
stuk en bij 10 stuks krijgt u de 11e gratis.
Op deze zaterdag kunt u tijdens boven-
genoemde tijden ook op de blokhut
terecht voor de planten.
We hopen natuurlijk dat uw de tuin of het
balkon weer compleet opfleurt, zodat
onze jeugd op een te gek kamp kan
gaan!
De volgende actie komt er dan alweer
aan en dat is onze gezellige vlooien-
markt. 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.
Misschien bent u al begonnen met de
voorjaarsschoonmaak en heeft u al van
alles voor ons klaar staan!
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 24 april 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
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Drogisterij Raijmakers
Dorpsstraat 26,

 5735EE   Aarle-Rixtel
0492-381278
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Paaseieren zoeken en Paasvuur
op Tweede Paasdag
Tweede Paasdag organiseert folklore-
groep Dikkemik weer het traditionele
paaseieren zoeken op Croy. Aansluitend
wordt het Paasvuur ontstoken.
Het ei is bijna overal ter wereld symbool
van de opstanding ( Pasen) en van het
nieuwe leven, dus een echt lentefeest.
Al eeuwen lang worden eieren beschil-
derd. Vroeger kleurde men eieren in de
kleuren van het altaar en liet men ze in
de kerk wijden. Vanuit niet-christelijk
oogpunt waren de heldere kleuren
waarmee eieren werden beschilderd een
weerspiegeling van het zonlicht in de
lente. Het verstoppen van eieren hebben
we te danken aan de oude gewoonte om
eieren in akkers te begraven om deze
vruchtbaar te maken. Het paasvuur stamt
uit de heidense oorsprong van ons
Paasfeest. Vroeger werden op heuvel-
toppen vuren aangestoken om de demo-
nen van de winter te verjagen. Vuur staat
al eeuwen lang symbool voor reiniging en
vruchtbaarheid.De paashaas is wel een
heel bijzonder dier. Niet alleen is hij
onzichtbaar, maar ook zou hij een
gouden vacht hebben. Net als het ei, is
de haas - vanwege zijn voortplantings-
drang - te zien als vruchtbaarheids-
symbool. Het paaseieren zoeken begint
om 18.00 uur. Na het rapen worden de
prijzen bekend gemaakt van de kleur-
wedstrijd. De kleurplaten worden via de

scholen verspreid. Deze kunnen tot 3
april worden ingeleverd in de brievenbus
van de Heemkamer/Bibliotheek Als
afsluiting wordt het Paasvuur ontstoken.
Plaats: Croylaan t.o.v. de  oprijlaan van
het kasteel.

KKKKKlokje

Dovens Meubelen Milheeze.
Meubelen – Slaapkamers – Tienerka-
mers 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.



Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom

of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

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

Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

openingstijden:
ma 13.00-17.00

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

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

www.kapsalonastrid.nl

Pierre vd Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D Stiphout Tel 386078

Bij aankoop komplete Bril 10% korting
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administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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Nu de fietsavonden zijn begonnen, draait
ons programma op volle toeren met voor
elk wat wils.
Op zondag 11 april staat er weer een
officiële ADW-tocht op de landelijke
N.T.F.U. kalender en dit keer is dat de
Tante Jettocht, gemoemd naar het café
aan de Maas waar de pauze gepland is.
Inschrijven en vertrekken kan men tussen
08.15 en 09.00 uur bij ‘t Heuveltje,
Dorpsstraat 86. Men kan in drie ADW-
groepen meerijden met verschillende
snelheden, de 25 km. groep vertrekt om
08.30 uur, de 30+ groep om 08.35 en de
28 km. groep om 08.40 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.aandewielen.nl, maar u kunt ook
bellen naar Theo Sterken tel. 381680.

Hoewel de oranjebollen in onze haven
naar voren zijn geschoven,
zullen we er binnen afzienbare tijd toch
echt aan moeten geloven.
De kanaalzone in Helmond wordt
opgeknapt,
Elco Brinkman is daarvoor bij de lurven
gepakt.
Een boel subsidie sleepte men in de
wacht
en daarop zijn vele plannen uitgebracht
In die plannen zit ook sluis 7,
die ze voor 3,5 miljoen een opknapbeurt
gaan geven.
Het doel is duidelijk en klaar,
de bootjes gaan dan naar Helmond
opstomen zowaar.
Dus zal de Aarlese brug geregeld open
moeten,
met daarbij onze hartelijke groeten.
Via Laarbeek Waterpoort van de Peel,
kunnen de schippers dan bijna
opstomen,
tot aan het Helmondse kasteel.
RD

film Krabat - De meester van de
zwarte molen in het Filmhuis
Helmond
Woensdag 31 maart, maandag 5 april
(2de Paasdag) en woensdag 7 april om
14.00 uur De 30-jarige oorlog heeft van de
14-jarige Krabat een weesjongen ge-
maakt. Het overlevingsinstinct van Krabat
leidt hem naar een verlaten vallei, waar hij
een mysterieuze molen aantreft. De
Meester, een imposante man is er de
baas. De verlokking van een dak boven
z’n hoofd, warme maaltijden en een
plaats als leerling op de molen is moeilijk
te weerstaan. Dan ontsluiert Krabat een
vreselijk geheim: de molen is een school
voor zwarte magie en de Meester
beschikt over duivelse krachten. De
leerlingen moeten een hoge prijs betalen
voor het onderwijs. Wanneer Tonda,
Krabat’s beste vriend op de molen, sterft
door de hand van de Meester, laait er een
helse woede in hem op. Nederlands
ondertiteld. Familiefilm Avonturenfilm,
Fantasy. Regie:Marco Kreuzpaintner
www.filmhuis-helmond.nl

KKKKKlokje

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.



Als u met een lastig lichaam leeft en moeite heeft met lopen en
u wilt niet altijd afhankelijk zijn van anderen?
Dan bieden wij de oplossing voor uw mobiliteit.
-Scootmobiel
-Rolstoel
-Rollator
-Sta-opstoel
-Tillift
-Wandel- en steunstokken
-Accessoires

Wat kunt u van ons verwachten:
-Ook diverse artikelen voor verhuur
-Eigen werkplaats voor alle reparaties
-Eigen vervoerfaciliteit / wagenpark
-Hulp nodig…voor veilig op weg te gaan?  Bel Mell.

Mell Kanaaldijk 4, 5735 SL Aarle-Rixtel 0492-599930-06 13 188 117
Showroom open op ma.-vr.:09.00 – 17.00 uur of op afspraak.
E-mail: henk@mell.nl – www.mell.nl
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DIABETES

Wat is diabetes?
Diabetes is een chronische ziekte waar-
bij het lichaam het glucosegehalte in het
bloed (ofwel bloedsuiker) niet meer zelf in
evenwicht kan houden. Normaal regelt
het lichaam dit door het hormoon
insuline. Mensen met diabetes maken
geen of te weinig insuline aan, waardoor
de glucosespiegel stijgt. Er zijn twee
soorten diabetes
Diabetes type 1
Hierbij maakt het lichaam helemaal geen
insuline meer. Het begint vaak onver-
wachts en al op jonge leeftijd.
Diabetes type 2
Hierbij is de bloedsuikerspiegel te hoog.
Dat komt door twee verschillende oor-
zaken. De alvleesklier maakt te weinig
insuline, of de insuline werkt niet meer
goed omdat het lichaam er ongevoelig
voor geworden is. Mensen krijgen het
meestal op oudere leeftijd. Door andere
leefgewoonten komt het ook steeds
vaker bij jonge mensen voor.

Hoe herkent u diabetes?
· Gebrek aan eetlust, maar veel dorst
· Veel en vaak plassen
· Onverklaarbare vermoeidheid
· Infecties die vaak terugkomen en

wondjes die slecht genezen
· Jeuk vooral rond de geslachtsdelen

Verhoogd risico om diabetes te
krijgen
Er zijn bepaalde risico’s die de kans op
diabetes vergroten.
· Overgewicht en te weinig beweging
· Erfelijke aanleg
· Verhoogde bloeddruk en verhoogd

cholesterolgehalte
· Vrouwen die een zwangerschaps-

diabetes gehad hebben
Dankzij medicijnen, lichaamsbeweging en

de juiste voeding kan iemand met
diabetes een vrijwel normaal leven leiden.
Het tijdig ontdekken ervan kan de kans
op complicaties voorkomen, maar dia-
betes gaat nooit meer over. Met een
eenvoudige bloedtest kan uw huisarts
vaststellen of u diabetes hebt.
Meer informatie nodig?
Meer  informatie over dit onderwerp op
www.ggdbzo.nl of tel. 0880031244
Folders en internetadressen kunt u gratis
ophalen bij: Bibliotheek Lage Beemden in
Beek en Donk.
WMO service punten in: Aarle-Rixtel,
Lieshout en Mariahout.

COLLECTE
NEDERLANDSE
HARTSTICHTING

Beste inwoners van Aarle-Rixtel,

Wist u dat een op de drie Nederlanders
overlijdt door een hartinfarct, beroerte of
andere hart-of vaatziekte. Bijna 1 miljoen
Nederlanders is hart-of vaatpatient.
De Hartstichting strijdt daarom tegen
hart-en vaatziekten.Ook geven wij goede
voorlichting, moedigen een gezonde leef-
stijl aan, verbetert de kwaliteit van leven
voor patienten en hun naasten en we
maken wetenschappelijk onderzoek
mogelijk.
DE HARTSTICHTING kan haar werk
mede doen dankzij giften van de Neder-
landse bevolking. Daarom doen wij een
dringend beroep op U om tijdens de
HARTWEEK een bijdrage te geven.
Zet het zakje met uw gift klaar en in de
week van 12 t/m 17 april dan komt een
van onze collectanten het bij u ophalen.
Alvast HARTELIJK BEDANKT.
Met HARTELIJKE groeten,
comité Aarle-Rixtel.
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Aarle-Rixtel, ons heem: Dikkemik

Zo’n 6-tal jaren geleden staken een tien
tal mensen van de heemkundekring de
koppen bij elkaar om te bezien of er een
aantal oude tradities weer in ere zouden
kunnen  worden hersteld. Dat ging uiter-
aard gepaard met “ne stevigen borrel”. De
eerste ideeën die opkwamen hadden
uiteraard met Vastenavond te maken. De
Vastenavond werd vroeger steevast op
den 11de van den 11de  geopend, ’s avonds
om 11 over 11. Zodoende kwam de eer-
ste oude traditie in beeld. Er werd
afgesproken dat er een gans zou worden
gemaakt die om 11  over 11 zou worden
“onthuld”. De gans was tevens een
bekend zinnebeeld in relatie tot Sint
Maarten. En aangezien rond de elfde van
den elfde ook de slachttijd  begon, moest
er getrakteerd worden op “aawerwetse
zult mi roggebrouwd” en nun borrel.
En zo gebeurde het dat op de eerst-
volgende 11de van den elfde deze eerste
oude traditie in ere werd hersteld onder
het zingen van passende liedjes, de
klompendans en…..nun borrel!
Ondertussen had de groep zich de naam
“Dikkemik” toegeëigend. Vervolgens
kwam  de advent en uiteindelijk kerstmis
in beeld: Dus moesten er blaashoorns
komen om daarmee de midwinter-
demonen mee weg te blazen en het Licht
te verwelkomen. (Het hoornblazen was
ook hier in onze contreien door het jaar
een goed gebruik bij verschillende
gelegenheden) Dankzij kontakten in het
Twentse Ootmarsum kwam Dikkemik in
het bezit van prima handgemaakte
hoorns. Sindsdien wordt er rond kerst
stevig geblazen met aansluitend Kerst-
zingen in het Kouwenbergs kerkje.
Sinds een paar jaar is daar - weliswaar
op een andere dag - de herdertjestocht
voor de kinderen aan toegevoegd: een
lichtjestocht via Strijp naar Croy, naar de
warme stal met “cacao” en koek.

Met de Carnaval uiteraard meedoen aan
de optocht en……dinsdagavond de
Vastenavond waardig afsluiten met het
verbranden van de gans en het verorberen
van neien herring.
Het halen van een askruiske op As-
woensdag is een persoonlijke keuze.
Met Pasen wordt er een kleurwedstrijd
georganiseerd. De prijsuitreiking vindt
met Pasen plaats tussen het eieren
zoeken en het grote Paasvuur wat dan op
Croy ontstoken worden.
Vervolgens op naar de mei. Begin mei
wordt er op de Kouwenberg de meiboom
geplaatst, als zinnebeeld van vruchtbaar-
heid . Ook hier wordt weer gezongen en
gedanst en… nun borrel geschonken.
Bij goed weer wordt rond St Jan ( 24 juni)
op Croy de midzomer gevierd:  tot na
middernacht wordt er gezongen ( en
uiteraard nun borrel gedronken) rond een
gezellig kampvuurtje, tenminste als het
weer meezit. En daarmee is de
traditiecyclus zowat rond, tenminste tot
nu toe,  ge wit ooit nooit! Want “Sint
Tunnis” is bijvoorbeeld ook de moeite
waard…..
HVB

Het Reumafonds bedankt U !

Het Reumafonds bedankt alle collec-
tanten, comitéleden en bewoners in
Aarle-Rixtel voor de grote inzet en bij-
drage aan het prachtige resultaat van de
collecte. In de landelijke collecteweek
van 7 tot en met 13 maart 2010 is in
Aarle-Rixtel in totaal 2055,30 euro
opgehaald. Hiermee levert de regio een
belangrijke bijdrage aan de reuma-
bestrijding in Nederland en is Aarle-Rixtel
na een “dipje in 2009 ”weer op het “oude
niveau” van de collecteopbrengst terug.
Iedereen heel hartelijk dank hiervoor !
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16 maart  Door lantaarn verblind
De heer G.D. reed maandagavond van
Helmond naar zijn woonplaats Aarle-
Rixtel per bromfiets met als duorijder zijn
broer P.D. Bij villa “De Beemd” op Sche-
veningen werd hij verblind door een
straatlantaarn, waardoor hij het echtpaar
v.d. L-R uit Helmond aanreed, dat zich
lopende met een kinderwagen en
bromfiets op de berm van de weg bevond.
Allen bleven ongedeerd. Bromfiets en
kinderwagen beliepen ernstige averij.

Bouwvakarbeidersbond “St. Jozef”
Gisteren waren vele leden van de bond ter
vergadering aanwezig. Het bestuur deel-
de bij monde van de secretaris J. v.
Kilsdonk mede dat de georganiseerde
stakers vanaf morgen f 10,— extra
uitgekeerd krijgen. De basis van de
uitkeringen is nu als volgt: de gehuwden
krijgen 40 maal hun bondscontributie en
de ongehuwden 30 maal hun bonds-
contributie plus de extra f 10,— , die
vanaf morgen wordt betaald, verder
krijgen de gehuwden de wettelijke
kinderbijslag uitbetaald en aan het einde
van de staking worden nog vakantie-
bonnen uitgereikt over de dagen waarop
gestaakt is. Er werd vanaf de bestuurs-
tafel nog een beroep gedaan op de nog
werkende leden, om solidair te zijn met
de stakende en een bijdrage naar
draagkracht te leveren om zo het
stakingsfonds te versterken.

21 maart  Nieuwe straatverlichting
Vrijdagavond had de ingebruikstelling
plaats van de uitbreiding van de straat-
verlichtingsinstallatie vanaf de Bossche-
weg tot de grens van Helmond. Wegens
de belangrijkheid der verbetering, welke
de veiligheid van alle verkeer hier vroeg en
kreeg, had men aan deze inschakeling

een officieel cachet gegeven en waren
hiervoor op uitnodiging van het gemeen-
tebestuur met dat college samen-
gekomen: de heren ir De Freipont,
Mugge, Eekels van Balen en Berendsen
van de PNEM uit Den Bosch, ir
Schoffelmeer van de N.V. Philips te
Eindhoven, aannemer Nolte met hoofd-
uitvoerder Boelens en uitvoerder Smits uit
Eindhoven, wier bedrijf het karwei was
gegund voor f 30.000,—. Men kwam
bijeen in de cantine van textielfabriek “n.v.
Artex” , wier directeur, de heer Louis van
Kimmenade, ingenomen met deze voor
zijn bedrijf betekenisvolle openbare
verlichting, het gezelschap gastvrijheid
verleende. Burgemeester Janssens sprak
een welkomstwoord, speciaal tot de
deputatie van de PNEM, die met aan-
nemer Nolte in ongelooflijk korte tijd de
werkzaamheden hebben uitgevoerd.
Hierna begaf men zich naar de nabij de
boerderij van Van Griensven provisorisch
opgestelde schakelaar, welke na een
handeling van burgemeester Janssens,
de Helmondse- en een deel van de
Bosscheweg in een schone en goedge-
richte natrium gloed zette. De licht-
bronnen zitten 7 ½ meter boven de weg
en bestaan uit natrium lampen (85 watt)
met spiegelarmatuur. Behalve het officiële
gezelschap waren heel wat burgers op de
been om het “meer licht” in ogenschouw
te nemen. Na dit gebeuren leidde de
directeur van “De Artex”, de heer van
Kimmenade met de heer H. de Jong, de
groep door de fabriek en de monster-
kamer. In de cantine verbleef men verder
tot laat in de avond. Huize “Lohengrin” uit
Aarle-Rixtel had voor de consumpties
gezorgd.
Zij nog vermeld dat de nog ontbrekende
18 lantaarns in de onverlichte vakken
spoedig zullen worden bijgezet.

www.gemeenschapsblad.nl






