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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
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personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer

112

Pagina 5

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. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
Week van zaterdag 17 april t/m vrijdag 23 april
zaterdag 17 april
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst
Ben Loomans
Adriaan en Maria Donkers – Huibers
Familie Smeenk – Croese
Mariëngaarde!!
Jan Pennings en Tineke
Wim Thijssen en Willard
Overleden ouders Jacobs van Alphen en kinderen
Tot welzijn van de parochie
Zondag 18 april- 3e ZONDAG van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dames en Herenkoor
Francien Scheepers – Knoops
(verj./par.)
Jean-Francois Smulders
Overleden ouders Jeurgens – van Oekel
(verj. moeder)
Harry Prinsen
(verj.)
Woensdag 21 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 22 april
19.30 uur Kapel – KVO Bernadette-viering

Week van zaterdag 24 april t/m vrijdag 30 april
zaterdag 24 april
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Familie Smeenk – Croese
Mariëngaarde!!
Tot welzijn van de parochie
Zondag 25 april- 4e ZONDAG van Pasen – Roepingenzondag
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
09.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Brukelum
Martien Verbeeten
Theo Meulendijks
(par.)
11.00 uur Kerk – Eucharistieviering – de Heindert/Driehoek
Overleden ouders Manders – v. d. Bogaard
Jan van Dommelen
Jes van Roij
(par./1e j. get.)
Martien van Eindhoven en Piet Coolen
Woensdag 28 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Overleden
Lea van Roij - van Gerwen, Wielewaal 13, 78 jaar.
Jo Relou – van Doleweerd, Mariëngaarde, 74 jaar

Pagina 6

Pagina 7
Gedoopt
Indy Kerste-Cortenbach, Helmondseweg 5.
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 avonden kunt u
zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.
OPENING MEIMAAND
Zondag 2 mei bent u hartelijk welkom bij de plechtige opening van de meimaand.
Attentie: de viering begint om TIEN UUR in de Kerk m.m.v. Onze Lieve Vrouwe Gilde,
St. Margaretha Gilde, Harmonie de Goede Hoop en gemengd koor “de
Klokkengieters”. Na de mis zal het beeldje van O. L. Vrouw met een Mariaprocessie
naar de Mariakapel teruggebracht worden. Wij hopen dat velen van U zich daarbij
willen aansluiten!

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van ons pap,
opa en overgrootopa

Mies van Bakel
willen wij u bedanken voor
de vele kaarten, bloemen en aanwezigheid. Het is voor ons een grote
troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd.
Familie van Bakel
Aarle-Rixtel, maart 2010

Te koop gevraagd
Perceel weiland in Aarle-Rixtel voor een braaf
paard.
Snelle afwerking geen probleem.
Tel: 381643 of 06-51.91.69.64 H.Lentjes
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Bericht van:

24 april 2010 Thema: Het feest in
de toekomst disco bij Cendra in
Aarle Rixtel met DJ T—X!
Speciaal voor de jeugd vanaf 10 tot 13
jaar van Aarle Rixtel organiseert Tienercentrum Cendra een gratis discoavond!
Entertainend DJ T—X (Tim Frenken) zal
er voor zorgen dat jij een echt onvergetelijke avond gaat mee maken. De
vorige disco op 13 maart werd wederom
goed bezocht. Iedereen genoot en was
enthousiast, vraag het je vriendjes en
vriendinnetjes maar. NIEUWSGIERIG? Je
kunt dit alleen te weten komen en
beleven door zelf naar de discoavond te
komen. Vertel het je maten en ervaar het
om helemaal los te gaan! De muziek die
jij leuk vindt, in een super gezellige
alcoholvrije sfeer. In het thema van
‘het feest in de toekomst’ gooi je er
zelf natuurlijk nog een schepje bovenop
en kom je verkleed als robot of astronaut
of wat je maar bedenken kan en…. win
mooie prijzen. Misschien wordt jij wel
de “Cendra tiener vd Maand”, waarbij
jij centraal op een foto met je outfit en
vrienden via de website www.cendrateens.nl te bewonderen zal zijn. Maak
dit, door jou enthousiasme en deelname,
tot een succes en je bent gegarandeerd
van meerdere leuke thema discoavonden!
Opgeven???
emailadres:
cendra.info@gmail.com
De toegang tot discoavond is geheel
gratis en iedere partycrasher vanaf 10 t/m
13 jaar is van harte welkom. De
Discozaal aan de Duivenakker 72 A is
open vanaf 19.30 uur. Ben er op tijd bij
om het allemaal mee te kunnen maken
want om 22.00 uur is deze ‘het feest in
de toekomst’ avond weer voorbij.
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Seniorenfitness
Nu ook in Bakel
Voordelig bewegen!
De Zorgboog Gezondheidsservice biedt
nu ook in Bakel Seniorenfitness aan. De
cursus is geschikt voor alle 55 plussers
die op (eigen) niveau in groepsverband
willen sporten. Seniorenfitness start op
woensdag 14 april om 14:30 uur in Zorgboogcentrum Sint Jozefsheil.
Neem deel aan een gratis proefles van dit
beweegprogramma en voel het verschil
na een uur bewegen.
Er bestaat nog steeds geen pil die er
voor zorgt dat we in goede gezondheid
oud kunnen worden. Maar u kunt wél zelf
iets doen om langer en gezonder te
leven: regelmatig bewegen! Gezellig en
op (eigen) niveau sporten in een groep
met tijd voor een praatje. Samen werkt u
aan uw lichamelijke conditie. Dé manier
om spier- en gewrichtsproblemen te voorkomen of te verminderen. Afwisselend
werkt u met of zonder toestellen in een
oefencircuit
Seniorenfitness is een doorlopende
cursus. De lessen van een uur vinden
wekelijks plaats.
Voor meer informatie of aanmelden, kunt
u contact opnemen met De Zorgboog
Gezondheidsservice via 0492 348677 of
per email:
cursussendiensten@zorgboog.nl.

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

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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€ 30.00 euro.
Inlichtingen en opgaven bij:
Mevr. T. Vergouwen Het Hooghuis 15
5664 ER Geldrop telefoon 040-2856672
Mevr. S.v.Duynhoven Vechtstraat 15
5704 HT
Helmond telefoon 0492511548
Dhr. F. Lenders Groenstraat 152 5704
MN Helmond telefoon 0492-534535
06-12467239
Mail:
franslenders@hetnet.nl
Mevr. A. Kusters Buys-Ballotstraat 5
5756 BH Vlierden telefoon 0493-312190
06-25382532 Mail: kusters1@chello.nl

BEDEVAART
NAAR Beauraing in 2010
Van zaterdag 12 juni tot en met dinsdag
15 juni met begeleiding van het Nederlandse Rode-Kruis afdeling Helmond en
Valkenswaard. Zoals elk jaar organiseert
het Nederlands Beauraing Comité Afdeling bisdom Den-Bosch voor het Distrikt
Helmond en Eindhoven weer een
vierdaagse verzorgings bedevaart naar
Beauraing in de Belgische Ardennen.
Maria met het Gouden Hart is daar aan
vijf kinderen verschenen van 29 November
1932 tot en met 3 januari 1933. Maria
vroeg aan de kinderen een kapel. Dit is
ook de intentie voor het jaar 2010. Er
gaat met deze bedevaart een priester,
een dokter en verpleegkundigen van het
Nederlandse Rode-Kruis mee. Met deze
bedevaart gaan zieken, ouderen en
gehandicapten maar vooral ook jongeren
mee. In Beauraing zijn kamers beschikbaar voor 1 of 2 personen.
De vieringen voor zondag 13 juni worden
opgeluisterd door het seniorenkoor
“Vogelenzang” uit Lieshout. Beauraing is
vrede rust en zorg voor elkaar! De kosten
voor deze vierdaagse verzorgings
bedevaart bedraagt per persoon € 260.Paralel is er op zondag 13 juni ook de
DAGBEDEVAART de kosten voor de
dagbedevaart bedragen per persoon

Beste Dames
Donderdag 22 april Bernadetteviering
We beginnen met een gebedsdienst om
19.30 uur in de kapel aan de
Bosscheweg.
De avond wordt verder ingevuld door de
culturele groep in zaal ’t Heuveltje.
Het bestuur

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
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De Meikever
Soms staat er toch wel goed nieuws in
de krant, zoals pas nog het bericht dat
Helmond moet gaan bezuinigen. Mijn
fantasie gaat dan meteen aan de slag en
het borrelde en het dampte. Geen geld,
dan ook geen nieuwe sluis zeuve en
zeker geen brug van Ale die open gaat.
Klaar is kees, niet meer over praten. Nog
geen week later begon het gedonder
opnieuw, een nieuwe weg van de rotonde
Europatuin, dwars door de Bakelse
beemd, dwars door de Scheepsstal en
de Wolfsputten en jawel hoor, dwars door
de Biezen en de weilanden van het
klooster. Dat gaat te ver, de Biezen is
een prachtig nat natuurgebied met een
rijke plantengroei en nog rijkere vogelwereld. Hoe krijgen ze voor elkaar. En
waar moeten de kloosterkoeien straks al
dartelend het voorjaar in. Dit kan nooit de
bedoeling zijn. De keuze van Helmond is
echter toch op dit tracé gevallen en niet
op de andere mogelijkheid, namelijk
uitbreiding van de al bestaande weg, de
N279, oftewel de Wolfsputterbaan/
Broekdalerbaan. Over een jaar zal de
provincie beslissen waar de nieuwe weg
komt. Nou, daar zijn we als Aarle-Rixtel
weer mooi klaar mee. Dus hopen maar
dat de provincie volgend jaar ook centen
te kort komt en dat Camiel Urlings niet
van gedachten verandert en toch nog als
Minister terugkomt, want die zat er ook
goed bovenop met nieuwe wegen
aanleggen. Waarom laten ze ons niet
met rust want we hebben al trubbel
genoeg met de nieuwe weg aan de kant
van Lieshout. Geef dat geld maar gewoon
aan ons, dan bouwen we er wel nieuwe
huizen voor, mooie goedkope huizen voor
onze jeugd. Dan hoeven die ook niet weg
uit Aarle-Rixtel en dan heb je
automatisch ook geen nieuwe wegen
meer nodig. Volgens mij is dit wel erg
kort door de bocht maar ik mag toch wel

Pagina 13
wat fantaseren.
Stond er nog meer nieuws in de krant dat
opviel. Jazeker, een mooi stukje van
columnist Hein van Doren, over een
bankje in de zon in de achtertuin zodat je
de vogels rond het huis kunt bewonderen. Mooi verhaal en goed geschreven.
Zou die mens begin maart het Gemeenschapsblad hebben gelezen want ik
meen alsmaar dat daar ook zo’n zelfde
stukje in stond. Ik kan me vergissen,
maar ik zal het nog eens nakijken voor de
zekerheid.
Wat maakt het ook uit, de lente is
begonnen. De zon en geen regen, hiep
hiep Johan, bedankt. Als er geen zusters
meer zijn, dan krijgde gij die worst
voortaan van ons, dat beloof ik je. Ik ben
er weer op uitgetrokken, de afgelopen
dagen. Ik heb te lang onder het juk van
Koning Winter gezeten. Ik wil bloemen
zien en vers gras ruiken. De sloten op
Croij fraai getooid met felgele bloemen
van het speenkruid. Ik sta al weer te
kwijlen op de stoep bij de zusters
Ursulinnen, de grootste magnoliumboom
van Ale en omstreken. Hier kun je het
ultieme lentegevoel krijgen en als ik nog
niet genoeg heb, dan ga ik nog even
snuiven aan de skimmia in mijn eigen
voortuin. De heerlijke zoete geur van de
piepkleine bloemen moet de echte
tuinliefhebber bekend zijn. Ik kan nog wel
even doordraven maar elk jaar is het doel
van een van mijn buitenwandelingen de
wilde bos-anemoon. Volgens mij heb ik
het al eerder gemeld, maar wilt U bosanemonen zien en dan nog eens
duizenden bosanemonen, ga dan direct
naar de Ruweeuwsels in Lieshout (ook
Laarbeek), net achter de kanaalverbreding links, en vergaap U aan al het
schoons. Vergeet niet te luisteren naar
de siskewieten, tjiftjaffen, blauwpijpkes,
ossekopkes en ander vliegspul. Nog nooit
van gehoord, vraag dan de deskundigen
of raadpleeg de vogelgidsen.
Soms zijn er simpele oplossingen voor de

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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allergrootste wereldproblemen. Stijging
van de zeespiegel zou een ramp van de
eerste categorie zijn voor de mensheid.
De mens is zo slim en zijn drang om te
overleven is zo groot, dat hij ook voor dit
probleem een oplossing kan bedenken.
Bouw
gewoon
wat
flinke
ontziltingsinstallaties
langs
alle
wereldzeeën en je hebt meer dan genoeg
drinkwater voor de hele wereldbevolking.
Een voorwaarde is wel ,dat we water
moeten blijven drinken, en heel veel
water, anders blijft de zeespiegel nog
stijgen. Simpel en doeltreffend, aldus de
Britse schrijver en avonturier Redmund
O’Hamlen, onlangs in een tv-programma.
Volgens mijn bescheiden mening zit er in
bier ook heel veel water, dus er zijn
alternatieven.
De meikever.

leeg zijn , kunnen ze NIET meer worden
opgeladen , en zijn de accu,s stuk.
* De laadtijd kan 8 tot 12 uur duren( dat
ligt aan het type accu ).
* U kunt dit voorkomen om regelmatig Uw
accu,s te controleren of er voldoende
spanning in de accu,s aanwezig is.
* Ook de bandenspanning is heel
belangrijk, een te lage bandenspanning
beïnvloed de actieradius , de accu,s zijn
dan sneller leeg , en de te rijden kilometers zal beduidend lager zijn.
Bij MELL in Aarle-Rixtel kunt U gratis
een informatie blad ophalen hoe U met
de accu,s om moet gaan.
Wij adviseren U graag over onderhoud
aan Uw scootmobiel, een goed
onderhouden scootmobiel geeft minder
problemen als U onderweg bent.

levensduur van de accu

Lezing bij het I.V.N.

Naleving van de onderstaande adviezen
komt de levensduur van de accu ten
goede.
* Uw accu,s kunnen leeglopen, bij
voorbeeld als de scootmobiel niet wordt
gebruikt. Zorg ervoor dat de accu,s nooit
helemaal leeg zijn.
* Laad de accu,s bij voorkeur in een
droge , geventileerde ruimte vol bij een
temperatuur die niet lager is dan 10
graden Celsius.
* Zet elke nacht – ongeacht de afgelegde
afstand – de accu,s aan de lader. Start de
dag altijd met volle accu,s.
* Indien men maar een korte afstand
heeft gereden, laadt dan toch de accu,s
tot ze helemaal vol zijn.
* Bij nieuwe accu,s : rijdt de accu,s
leeg tot ze bijna leeg zijn ( tot aan het
rood ) en laadt de accu,s dan door tot ze
helemaal geladen zijn, dit zal de
duurzaamheid van uw accu,s ten goede
komen.
* LET OP : Indien Uw accu,s helemaal

Op donderdag 15 April hebben wij Theo
van de Loo uitgenodigd om bij ons een
presentatie te houden over orchideeën.
Theo zal een beeldpresentatie houden
over orchideeën: Hij beschrijft de 35 tot
40 soorten en hun biotopen, hoofdzakelijk uit Nederland. Helaas zijn de meeste
soorten bedreigd in hun voortbestaan.
Theo vertelt iets van de soorten onderling,
hun schoonheid en de bijzonderheden
van elke soort. Ook zal hij uitleg geven
over de bijzondere bouw.
Heeft u interesse ook al bent u geen lid,
U bent van harte welkom.
De lezing start om 20.00 uur in het I.V.N.
Gebouw:de Bimd” gelegen aan de
Beekseweg te Aarle Rixtel.
Zoals U gewend bent is het gratis.

www.gemeenschapsblad.nl
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teren, bekijken en zelfs uitproberen.

Muziek is Cool
De basisschoolkinderen in Aarle-Rixtel
reageren zeer enthousiast op het ‘Muziek
is Cool’-project dat vanaf half januari op
alle basisscholen wordt gegeven. ‘Muziek
is Cool’ heeft als doel de kinderen van
groep 5 en 6 kennis te laten maken met
muziek in de breedste zin van het woord.
Om muziek meer te laten leven onder de
schooljeugd heeft harmonie De Goede
Hoop samenwerking gezocht met de
basisscholen De Heindert, Brukelum en
De Driehoek om een idee van Dirk
Verhoeven van Vision2music uit te
werken tot de huidige muzieklessen.
Elke vrijdag worden zo’n 120 kinderen
meegenomen in de wereld van muziek.
Ze leren verschillende instrumenten,
muziekstijlen en -soorten (her)kennen en
ze kunnen allerlei instrumenten beluis-

Er is speciaal voor gekozen om het
muziekprogramma breed op te zetten
ondanks het feit dat een harmonie
natuurlijk blaasmuziek-georiënteerd is.
De lessen bieden naast de harmonieinstrumenten als trompet, klarinet, trombone e.d. ook ruimte voor niet-blaasinstrumenten zoals bijvoorbeeld gitaar en
piano. Het project duurt 14 weken en
wordt groots afgesloten met een echt
concert in de grote Klokkendorper
blaaskapellenfeesttent. Op zaterdagmiddag 22 mei verzorgen de 120 kinderen
van 13:00 tot 15:30 samen met het
opleidingsorkest van harmonie De Goede
Hoop een concert met de tijdens de
lessen ingestudeerde liedjes en maken
ze muziek op zelfgemaakte instrumenten. De kinderen zullen ook presentaties
geven over hun ervaring met het ‘Muziek
is Cool’-project. Aansluitend aan het
concert worden er kleine workshops per
instrumentengroep gehouden waarin de
kinderen nogmaals kunnen genieten van
de verschillende muziekinstrumenten.
Voor de kinderen de mogelijkheid om de
instrumenten ook eens te proberen. Het
concert en de workshops zijn voor de
leerlingen maar wellicht ook voor vaders,
moeders, opa’s, oma’s en andere
familieleden het moment om enthousiast
in aanraking te komen met muziek.
We zijn al enige tijd bezig met ‘Muziek is
Cool’ en we kunnen nu al spreken van
een zeer geslaagd project waarin een
plezierige muzikale ontwikkeling van de
kinderen centraal staat.
Graag tot zaterdag 22 mei: Muziek is
Cool voor harmonie De Goede Hoop maar
zeker ook voor 120 basisschoolkinderen
uit Aarle-Rixtel.
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Never Mind Jazz Band
bij Wim Beeren Jazz Society op
14 april
Op woensdag 14 april a.s. zal de
Eindhovense Never Mind Jazz Band
een optreden verzorgen bij Wim Beeren
Jazz Society in café Van Bracht aan de
Kerkstraat te Aarle-Rixtel.
De ruim 30 jaar jonge Never Mind Jazz
Band, met o.a. de Aarlese trombonist
Peter Biemans in zijn gelederen, is een
alom gewaardeerde oude stijl band, dat
zijn inspiratie vindt in de muziek van
bijvoorbeeld Louis Armstrong, Bix
Beiderbecke, King Oliver enz. uit de jaren
20-30 van de vorige eeuw, en dat met een
onmiskenbaar eigen geluid zorgt voor
immer enthousiaste optredens.
Na het optreden van de Never Mind
Jazz Band 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 overi-

gens nog steeds aanmelden.
Aanvang 20.30 uur, iedereen is welkom
en de entree is gratis.
Wim Beeren Jazz Society: een
bruisend en inspirerend jazzpodium,
waarbij je in een ongedwongen en
gezellige sfeer oude bekenden en nieuwe
vrienden ontmoet !

Wandelboekje:
“10 ommetjes in Aarle-Rixtel
“Zeer binnenkort verschijnt er een nieuw
wandelboekje: “10 ommetjes in AarleRixtel”. Het ligt nu bij de drukker.
Het wandelboekje omvat een 10-tal
kortere en langere wandelroutes in en
om Aarle-Rixtel. Naast een routebeschrijving wordt er per wandeling ook een
aantal bezienswaardigheden vermeld.
Het is ook mooi van opmaak en bovendien gemakkelijk te hanteren.
Het boekje is een uitgave van Heemkundekring Barthold van Heessel met
subsidie van de provincie Noord-Brabant
en Streekhuis De Peel.
Nadere informatie volgt.

Drukkerij Aarle-Rixtel

Bericht van:

foto Theo Sanders

Het Kouwenbergs kerkje
Het Kouwenbergs kerkje trilde woensdagavond 7 april nog net niet op zijn
grondvesten toen het aanwezige publiek
massaal het lied Brabant meezong,
spontaan en ook aan soort ode aan onze
dorpsgenoot, de stadsdichter Bert Kuijpers, die met zijn vaste begeleider Udo
Holtappels en speciale gast Annemarie
Henselmans, een perfect optreden verzorgde. Het trio ging er vol tegenaan met
niet minder dan 17 liedjes in goed twee
uur tijd, doorspekt met de inmiddels
welbekende spraakwatervallen van onze
kleine grote man. En wat er is leuker dan
een Helmonder vol zelfspot, een artiest
geboren in Helmond maar wonend in
Aarle-Rixtel, de ander geboren in Helmond en werkend in Aarle-Rixtel en
Anne-Marie, och die woont in Helmond
maar komt altijd in Aarle-Rixtel koffie
drinken. We gunnen ze het podium,
zeker omdat ze mooie luisterliedjes
brengen. Nooit geweten dat snot zoveel
kleuren had en welke bewegingen het
kan maken in een menselijk lichaam,
Bertje zong het. Hij speelt met onze
moedertaal dat het een lust is en het

Pagina 20
maakt
niet
uit,
schommelen
op
Helmond kermis, een
lied over de Stad van
de kat waar, Jacobs
zo mee zat, het
omvallen van de
banken en hij met
zijn fiets, hij diept
alles uit en laat het
publiek
genieten.
Heel speciaal vond ik
het
nummer
de
Schepping
waarin
Bert de evolutietheorie van Darwin
even uit de doeken
doet op zijn manier en
moeite-loos uitkomt bij de prins van
Reusel en het gedonder in de katholieke
kerk. Alle muziek is geschreven door
Udo Holtappels die heel ingetogen de
begeleiding verzorgt maar zelf ook
beschikt over een goede zangstem.
Annemarie is een echt theaterdier en dat
merk je onmiddellijk als zij het podium
betreedt. De souplesse waarmee ze
acteert en haar mooie stem boeien het
publiek. Het nummer talentenjacht waarin
ze meedoet in de bekende tv-programma’s maar het steeds net niet haalt,
sprong er bij mij uit. Voor degenen die
haar hele repertoire willen zien, nog even
geduld, want in het naj aar komt ze met
haar drie collega’s, de groep Middelbare
Meiden, in Scale in Helmond.
Kortom, een heerlijk avondje en wederom
volle bak voor de stichting Kouwenbergs
kerkje.
Aan het eind van de avond vielen mij de
geschriften aan de muur op, de overblijfselen van de vorige gebruikers, de
Nieuw Apostolische kerk. Lucas H, vers
28: Zalig zijn zij die het woord Gods
hooren en hetzelve bewaren. Voor deze
avond had dat gewijzigd mogen worden:
Zalig zij wij die het woord van Bert hebben gehoord en we zullen het koesteren.
J WP.

Bericht van:
Zorg voor goede
scheiding
Geen plastic tussen papier
LAARBEEK – De laatste tijd wordt
steeds meer plastic aangetroffen tussen
het opgehaalde oud papier. Het papier
wordt iedere week apart opgehaald in de
gemeente Laarbeek. Het raakt echter
steeds meer vervuild door bijvoorbeeld
plastic folies om tijdschriften en reclamefolders, verpakkingen die half papier maar
ook half plastic zijn en niet te vergeten de
plastic tasjes waar papier soms in wordt
aangeleverd.
Wij verzoeken u om dit plastic toch
vooral van het papier te blijven scheiden.
Het kan anders niet verwerkt en
gerecycled worden. Plastic kunt u een
keer in de vier weken aanleveren in de
daarvoor bestemde zakken. Ook hiervoor
geldt dat het zo zuiver mogelijk aangeleverd moet worden omdat het anders
niet verwerkt kan worden.
Overigens zijn producten als melkpakken, sappakken en dergelijke geen
papier én geen plastic, deze moet u dus
gewoon bij het restafval doen.

Leuk en gezond evenement voor
jong en oud
Kom ook naar de
gezondheidsmarkt!
LAARBEEK– Op zaterdag 17 april 2010
is er een grote gezondheidsmarkt in het
kader van de Laarbeekse gezondheidsrace. Dit leuke en gezonde evenement
vindt plaats van 11.00 tot 16.00 uur in het
Ontmoetingscentrum, het sportcentrum
en de bibliotheek aan de Otterweg in
Beek en Donk. Er is voor jong en oud van
alles te zien en te beleven. Ook u bent
natuurlijk van harte welkom!
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Een greep uit de activiteiten
De gezondheidsmarkt staat in het teken
van een gezonde leefstijl en bewegen. Er
zijn dan ook allerlei activiteiten op dit
gebied. Zo is er van 12.00 tot 13.00 uur
een lekkere en gezonde brunch voor
iedereen (gratis), kunt u allerlei gezondheidstesten doen of deelnemen aan een
sportieve activiteit, zijn er diverse (kook)
workshops en presentaties zoals
oerdansen en boksen en spetterende
muziekoptredens. Ook zullen de gezondheidsteams van Aarle-Rixtel, Beek en
Donk, Lieshout en Mariahout presenteren
wat zij de afgelopen drie maanden
hebben gedaan om hun kern ‘gezonder
en fitter’ te maken.
Tijdens de gezondheidsmarkt is er
speciale aandacht voor de jongere
bezoekers. Vanaf 13.00 uur zijn er leuke
spellen met mooie prijzen. Er is bijvoorbeeld boogschieten, tafeltennis, een
levend tafelvoetbalspel of sumoworstelen.
Ook kan er tegen elkaar gespeeld worden
op de Wii. Voor ouders zijn er professionals die u van alles kunnen vertellen
over gezonde voeding voor kinderen. Het
Sport- en Gezondheidscentrum Laarbeek
houdt een open dag met diverse clinics.
Een mooie kans om hier eens een kijkje
te nemen!
Gezondheidsrace: samen strijden om
de titel ‘Fitste kern van Laarbeek’
Met de gezondheidsrace heeft Laarbeek
een primeur op gezondheidsgebied. Doel
van dit project is om inwoners
enthousiast te maken voor een gezonde
leefstijl, een gezond eetpatroon en
voldoende beweging. Teams die in de vier
Laarbeekse kernen gevormd zijn, strijden
om de titel ‘Fitste kern van Laarbeek’.
Voor meer informatie over de teams kunt
u kijken op hun Hyves-pagina’s:
www.gtaarle-rixtel.hyves.nl,
www.gtbeekendonk.hyves.nl,
www.gtlieshout.hyves.nl en
www.gtmariahout.hyves.nl.

Bericht van:
25 april 2010: 5e keer Weidegangfeest
bij de Brabantse Kluis naast het
Missieklooster in Aarle-Rixtel

,,Het is alsof de koeien op een
trampoline staan”

Het is een bijzonder moment. Na een
lange winter op stal mogen de koeien van
de kloosterboerderij naast het missieklooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel,
eindelijk weer de wei in. Iedereen wordt
uitgenodigd om van dat moment te
komen genieten! Het eerste half uur is
het net alsof ze op een trampoline staan.
Na een half uur bokken en springen zijn
de koeien wel gewend aan hun nieuw
verkregen vrijheid.
Voor en na de weidegang van de koeien
kunnen de toeschouwers een kijkje
nemen in het boerenbedrijf van tegenwoordig. Bezoekers kunnen mee doen
aan het Trekkerparcour. Er zijn ook
diverse tractoren, de “Oude Tractoren
Club” geeft een demonstratie van
landbouwmachines van vroeger.
Ook dit jaar kunt u deelnemen aan de
‘schijt je rijk loterij’. In deze loterij is de
koe het middelpunt. De koe staat in een
terrein dat verdeeld is in vakjes, voor ieder
vakje is een lotje te koop. De prijs valt
waar de koeienvlaai valt! Dit jaar kunt een
mooie barbecue winnen. Er zijn meerdere
muziek optredens en u kunt leren line-
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dancen met de Marywoord dancers.
Voor de kinderen is er weer veel te doen,
zoals kalfjes melk geven, het zandkasteel, de maïsbak, een strodoolhof, de
dierentuin, schmincken en het springkussen.
De uitreiking van de Peeltrofee vindt dit
jaar plaats tijdens het weidegangfeest.
De genomineerden zijn: Kouwenbergs
Kerkje (Aarle-Rixtel), Weg uit de Peel
(Someren) en Zorgcoöperatie Helenaveen. Op het Peelplein is er een
zeskamp met diverse activiteiten en
kraampjes. Natuurlijk zijn er de nodige
versnaperingen te krijgen in de feesttent!
Het belooft weer een gezellige dag te
worden van jong en oud.
Datum:
zondag 25 april 2010
Tijd:
11.00-18.00 uur
12.45 uur aanvang uitreiking Peeltrofee
14.30 uur koeien in de wei
Entree: € 2,50 (kinderen van 0-2 jaar
gratis)
Locatie: Evenemententerrein van de
Brabantse Kluis. Kloosterdreef 8,
AARLE-RIXTEL, www.weidegangfeest.nl

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.
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.
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Smikkelen in Laarbeek:
verandering van spijs…
Erop uit in Laarbeek? Kom Smikkelen!
Met het allereerste Smikkelboekje onder
de arm kunt u deze zomer van de
lekkerste gerechten genieten. Of u nu
met de auto, per fiets of te voet wilt,
Smikkelen in Laarbeek kan altijd. Tegen
inlevering van één van de tien bonnen
(Smikkels) uit het boekje krijgt u gratis
een gerecht bij één van de deelnemende
restaurants.
U mag zelf beslissen waar u de tien
Smikkels gaat besteden: alle tien bij één
restaurant of bij verschillende restaurants
één. Er mogen maximaal 6 Smikkels
tegelijkertijd worden aangeboden en een
consumptie is verplicht bij inlevering van
een Smikkel. Het Smikkelboekje kost
€ 12,50. Hiervoor krijgt u 10 waardebonnen (Smikkels) die een maximale
waarde vertegenwoordigen van maar liefst
€ 75,-. Een prachtige deal in economisch
slechtere tijden en een geweldig
verjaardags- of Moederdagcadeau!
U kunt Smikkelen bij de volgende
restaurants:
Aarle-Rixtel: Herberg De Brabantse Kluis
en Landgoed d’n Heikant
Beek en Donk: Restaurant De Hommel
en Café Thuis
Lieshout: Bavaria Brouwerij Café
Mariahout: Eeterij De Vijfeijken
De Smikkels variëren van een gratis
voorgerecht tot een broodje Swinckels en
van een broodje gehaktbal tot een
heerlijke klomp boerenroomijs. De
Smikkelboekjes zijn vanaf nu verkrijgbaar
bij de deelnemende bedrijven en VVVagentschap Aarle-Rixtel Drogisterij
Raijmakers. De Smikkels zijn tot 1
november 2010 in te leveren bij de deelnemende gelegenheden.
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Wethouder Briels start
zelfbediening in
Bibliotheek Beek en Donk
Start zelfbediening op woensdag 14 april
Woensdag 14 april om 14.30 uur geeft
wethouder Johan Briels het startsein voor
de invoering van zelfbediening in Bibliotheek Beek en Donk. Door als eerste zelf
boeken en dvd’s te lenen via de zelfbedieningsapparatuur geeft hij een
voorbeeld voor de vele klanten van de
bibliotheek die na hem nog zullen volgen.
Bedien uzelf
In navolging van de vestiging in Boekel
wordt in Beek en Donk van start gegaan
met zelfbediening. Medewerkers van de
bibliotheek krijgen met de invoering van
de zelfbediening meer tijd beschikbaar
om u te adviseren en informeren. U kunt
vanaf dan boeken, dvd’s en andere media
op een eenvoudige manier zelf inleveren,
uitlenen en verlengen.
Benieuwd
Bent u nieuwsgierig naar deze vernieuwing? U bent van harte uitgenodigd om
de zelfbedieningsapparaten te komen
proberen vanaf woensdag 14 april 14.30
uur. De medewerkers in Beek en Donk
staan vanaf die dag voor u klaar om u
uitleg te geven en te helpen. Ook na de
kennismakingsperiode kunt u altijd bij
een van onze medewerkers terecht als u
vragen heeft.
Voor de eerste volwassen lener en eerste
jeugdlener die, na Johan Briels, op
woensdag 14 april materialen inleveren of
lenen via de zelfbedieningsapparaten, is
er een leuke attentie.

Pagina 24

Bericht van:

Scouting Aarle-Rixtel

Voorjaarsacties!!!!
De Scouts en de Kabouters komen 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 € 1,25 per
stuk en bij 10 stuks krijgt u de 11e gratis.
Op deze zaterdag kunt u tijdens
bovengenoemde 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 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.
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
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* Geen koelkasten/vrieskisten
* Geen chemisch afval
Graag tot ziens in het dorp of op de
Blokhut
Scouting Aarle-Rixtel

Contact avond
Zeilkamp
Laarbeek 2010
LAARBEEK – 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
Loosdrecht.
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!

www.gemeenschapsblad.nl
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Aarle-Rixtel, ons heem.

Een bijzondere vondst.
De Zes gehuchten waren onlangs al in dit
rubriekje aan te treffen, over vroeger en
vandaag.Over heeeel vroeger hebben we
het echter nog niet gehad.En dat is zeker
net zo de moeite waard!Voor dat de
nieuwe seniorenwoningen werden gebouwd mocht de heemkundekring nog
even voor de graafmachine vooruitlopen
om te bezien of de bodem nog archeologische vondsten kon opleveren.Maar
net als op veel plekken binnen de
bebouwde kom troffen we er vooral
afvalkuilen aan. Ja, vondsten genoeg ,
vooral uit de “Aaw ijzertijd”, zoals fietsenframes ( van Ties de list?), oude kook pannen zonder bodem en nog wat van
dat spul.Van de beltmolen die hier
vroeger stond vonden we alleen wat puin,
meer niet.
Maar op uit een enkel stukje maagdelijke
grond kwam een prachtige eeuwenoude
pot tevoorschijn, vrijwel
helemaal
compleet. Okee, hij was dan wel in
verschillende stukken gebroken, maar
toch.
Ons bestuurslid/archeoloog Jos van der
Weerden, wist als echte deskundige al
aan te geven dat het een heel bijzondere
vondst was. Jos : “Het model van de pot
is niet bepaald standaard te noemen.
Opvallend is de hoge schouder en de
lage rand met een geringe diameter. Het
model van de pot doet nog het meeste
denken aan in grootte vergelijkbare
bronzen emmers, de zgn. situla. Deze
bronzen emmers komen vooral voor in de
IJzertijd (800 – 12 v.Chr.) en met name in
de Midden IJzertijd 500 – 200 v.Chr.). Ze
worden sporadisch aangetroffen in luxe
graven, zoals het vorstengraf van Oss.
Deze luxe bronzen voorwerpen zijn
waarschijnlijk
niet
in
Nederland
vervaardigd en doen Keltische invloeden
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vermoeden.
De pot is handgevormd, dus niet op een
draaischijf vervaardigd. De klei bevat een
vrij grove magering, wat ook weer wijst op
de IJzertijd of mogelijk Late Bronstijd.
De versiering bestaat uit een zgn.
besmij-ting. De herkomst van de pot is
wat moeilijker vast te stellen. Er kan van
worden uitgegaan dat het merendeel van
het IJzertijdaardewerk lokaal is vervaardigd. Gezien het soort baksel is de
aangetroffen pot in Aarle-Rixtel vervaardigd. Het is heel goed mogelijk dat de
pottenbakker een bronzen situla als
voorbeeld heeft gebruikt. Het komt
vaker voor dat bronzen of zelfs glazen
voorwerpen in aardewerk worden
nagemaakt.
Waarvoor de pot gebruikt is blijft
speculeren. Hij is in ieder geval niet als
urn gebruikt: er bevonden zich geen
crematieresten in de pot. Dit wil echter
niet zeggen dat we niet met een graf te
maken hebben”.Tot zover een deel van
de conclusies van Jos.
Inmiddels is pot helemaal gerestaureerd.
Dat is gebeurd door vrijwilligers bij de
archeologische Dienst van Eindhoven,
waar onze dorpsgenoot Theo de Jong
ook werkt.
Inmiddels heeft de pot een ereplaatsje
gekregen op de heemkamer. Dus kom
maar eens gauw kijken!

Boekenmarkt op 9 en 13 mei in
het Kouwenbergs kerkje.
Naar aanleiding van vragen kunnen we
meedelen dat mensen die boeken willen
schenken voor de boekenmarkt van het
Kouwenbersg kerkje dit kunnen melden
bij Ad Verleg, tel. 0492 382943.
De boeken kunnen na18 april bij u thuis
worden opgehaald maar ook –in overleg
met Ad- naar het kerkje worden gebracht

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

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

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

Pagina 28

Bericht van:
Inschrijfdagen
jeugd3daagse!
2 weken geleden zijn we op alle 3 de
basisscholen langs geweest om de
inschrijfformulieren voor de kindervakantieweek uit te delen. Toen de
kinderen ons zagen kwamen alle leuke
herinneringen van afgelopen jaar weer
naar boven. Zo te horen hadden alle
kinderen het heel erg leuk gehad vorig
jaar, en hebben ze weer super veel zin in
de jeugd3daagse van dit jaar!
We zagen er weer super tof uit! Deze
keer helemaal in het oranje! Vorig jaar
zijn we helemaal naar Amerika gegaan
voor onze Oscar uitreiking in Hollywood,
maar dit jaar zoeken we het iets dichter
bij huis. De kleur van onze kleding
verraadde het natuurlijk al een beetje…
Het thema van dit jaar is HOLLAND! Dus
kom allemaal in het oranje en laat vooral
je klompen niet thuis! We waren dit jaar
niet alleen gekomen naar de scholen,
want we hadden een heel spannend
figuur bij ons! We hadden een echte
mysterie guest bij ons. Deze zag er erg
spannend uit! En maar weinig kinderen
herkende onze mysterie guest! We willen
natuurlijk wel een beetje helpen wie het
is… Het is niet Uri Geller, en niet Jantje
Smit! Misschien moet je even op onze
website kijken want daar staat een foto
op van onze mysterische figuur! Hier kun
je op raden wie het is! En de winnaar
verdient een mooie prijs! Kijk dus snel op
www.jeugd3daagse.nl en waag een gok!
Misschien hoort hij wel gewoon bij
ons????? Op dinsdag bij de opening van
de jeugd3daagse op 31 augustus wordt
bekend gemaakt wie onze mysterie
guest is en wie de prijs gewonnen heeft.
Het is alweer bijna zover! Je kunt je
volgende week weer inschrijven voor de
jeugd3daagse! We zitten weer op jullie te
wachten in de dreef op 20 april van
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18.00 tot 20.30 en op 21 april van
13.30-17.00. Het is dan de bedoeling dat
je je inschrijfformulier meebrengt en
gepast geld. Als je zelf niet kunt komen,
kan je het ook aan een vriendje of
vriendinnetje meegeven, zodat wij toch op
tijd weten wie er allemaal gezellig met
ons mee komen doen op 30 augustus, 1
en 2 september! Ben je je formulier
kwijt, of heb je er geen gekregen, dan
kun
je
hem
downloaden
op
www.jeugd3daagse.nl
Zonder leiding en hulp van ouders,
broers, zussen, opa’s en oma’s gaan wij
het met de organisatie natuurlijk nooit
redden! Ook voor leiding en hulp kun je je
opgeven tijdens de inschrijfdagen. Je
kunt het strookje inleveren of je geeft je
gewoon op op de website. We hebben
nooit hulp genoeg, dus als je een paar
uurtjes vrij hebt, geef jezelf op want het is
altijd kei gezellig! Zonder hulp gaan we
het niet redden, maar ook natuurlijk niet
zonder sponsors! We kunnen altijd wel
geld en/ of materialen gebruiken. Hoe
meer middelen we hebben, hoe fantastischer we weer een programma we
kunnen maken voor onze kinderen uit
Aarle-Rixtel! Je kan contact met ons
opnemen via de website. Dan zorgen wij
voor reclame van uw bedrijf. Uw naam
wordt genoemd op ons sponsorbord. U
wordt genoemd op onze website en er
komt een vermelding in het gemeenschapsblad!

K lokje
Gevonden:
Op het Terlingenplein gevonden een
sleutelbosje. U kunt contact opnemen
met het redactie adres: 382034,
Kerkstraat 39
Verloren:
Pandora bedel-armband. Graag een
telefoontje naar 06.46.41.42.37. Ben er
zeer aan gehecht.

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:

Pagina 31

Fietsen met de KBO op dinsdag
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. In mijn vorige berichtje heb
ik per abuis de verkeerde tijd vermeld voor de fietstochten van de KBO
op dinsdagmiddag. De start is om 13.30 uur!!
Oranjeloop Op Koninginnedag vindt in Lieshout de traditionele
Oranjeloop plaats. Met de basisscholen in Aarle-Rixtel hebben we geregeld dat een
aantal kinderen uit Aarle-Rixtel ook mee gaan doen. Ze lopen 400 of 800 meter. Start
om 17.00 bij De Klumper in Lieshout
Gezondheid en bewegen op school. In samenwerking met de drie basisscholen
in Aarle-Rixtel gaan we een dag doen over gezondheid en bewegen voor de
schoolkinderen. Basisschool Brukelum is op 20 mei als eerste aan de beurt/
Vet omzetten in spieren? Je hoort mensen nog wel eens verkondigen dat door
conditietraining vet omgezet wordt in spieren. Daar moet dan wel de hand van Jezus
Christus zelf aan te pas komen, want vet omzetten in spieren is net zoiets als water
veranderen in wijn. Spieren en vet zijn van een heel verschillende substantie. Je kunt
wel meer spieren kweken en je kunt ook zorgen dat je vet kwijtraakt, maar omzetten?
Nee.
Recept van de week:
Asperges met zalmblokjes in oosterse bouillon
Ingrediënten
·
18 groene asperges
·
250 gram gerookte zalmblokjes
·
Thaise Vissaus (Nuac Nam)
·
3 cm verse sereh (citroengras)
·
1 pot visfond (à 380 ml)
·
1 zakje saffraan
·
Zout
Voorbereiden: Asperges voorzichtig wassen en aan onderkant ca. 2 à 3 cm
afsnijden. In pan met ruim water en zout asperges (afhankelijk van dikte) in ca. 10
minuten gaar koken en in kookvocht laten staan. Intussen in kom zalmblokjes licht
besprenkelen met vissaus. Vervolgens ca. 15 minuten laten marineren. Sereh zeer fijn
snijden.
Bereiden: In pan visfond tot 6 dl aanvullen met aspergekookvocht en samen met
saffraan en sereh aan de kook brengen. Vervolgens ca. 5 minuten tegen de kook aan
laten trekken en indien nodig zout toevoegen. Soepborden verwarmen en (warme)
asperges over borden verdelen. Vervolgens visblokjes over asperges verdelen. Hete
bouillon op asperges en zalm schenken en direct serveren.
Energie 105 kCal- Eiwit 10 g- Vet 7 g- Koolhydraten 2 g (per eenpersoonsportie)
Vet kwijtraken?
Kun je vet kwijtraken door simpelweg op een trilplaat te gaan staan en je door elkaar
te laten schudden, zoals ons in sommige TV-reclames beloofd wordt? Laat je niet
bedotten. Als je dezelfde oefeningen zonder trilplaat doet, dan behaal je precies
hetzelfde resultaat. Met winkelen verbruik je net zo veel energie. Die moet je dan
alleen niet met Bossche bollen aanvullen. Je moet 7000 minuten op zo’n trilplaat
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staan om één kilo vet kwijt te raken.
Nog een fabeltje: Door veel buikspieroefeningen te doen, krijg je het vet rond je buik
weg. Vergeet het. Je krijgt daar door oefening wellicht wel wat meer spieren, maar het
vet verdwijnt er niet door. Voor zichtbare buikspieren moet je een zeer laag
vetpercentage hebben. Dat vet moet je op een andere manier verbranden. Daar heb je
spieren voor nodig.
Meer spieren, meer verbranding Onze spieren zijn de verbrandingsmotoren van
ons lichaam. Spieren verbruiken calorieën, ook in rust. Hoe meer spieren je dus hebt,
des te meer verbrandt je, zeker als je die spieren ook nog eens gebruikt.
Krachttraining is voor de verbranding beter dan conditietraining. Met conditietraining
verbeter je wel je bloedsomloop, je ademhaling en de zuurstofopname, maar je kweekt
er geen spieren mee. Spieren vorm je door krachtsinspanningen. In het dagelijks leven
zijn onderhand alle mogelijke manieren om spieren te kweken uitgebannen, want zelfs
een bouwvakker mag nog slechts 23 kg tillen. Voor zwaardere lasten moet hij al een
hefinrichting laten komen. Spiertraining is belangrijk, zeker wanneer we ouder worden.
‘Use it or loose it’, zeggen de Engelsen. Dat geldt zeker voor spieren. Door onze
spieren weinig te gebruiken kan onze spiermassa wel met een pond tot een kilo per
jaar afnemen. Kunnen we die spieren simpel kweken met zo’n spierstimulator die ons
in TV-reclames aangepraat wordt. Vergeet het. Elektrische stroom zorgt weliswaar voor
samentrekken van de spieren, maar die spierbewegingen zijn zo gering dat ze geen
enkel trainingseffect hebben. Je moet echt wel iets aan krachttraining doen. Daarvoor
hoef je niet meteen aan bodybuilding te doen. Gewoon opdrukken is al een uitstekend
middel. Bij opdrukken gebruik je niet alleen je armspieren, maar ook je borstspieren en
je buikspieren. Volgens Amerikaanse onderzoekers is het dagelijks doen van een
aantal ‘push ups’ een van de beste vormen van krachttraining, die de hele conditie van
je lichaam verbetert.
AGENDA
Datum
Tijd
Activiteit
Afstand Vertrek vanaf
13 april
13.30
Fietstocht 30 km
15 km/uur
Kapel
19.00
Fietstocht 30 km
18à20 km/uur Kerkplein
19.00
Fietstocht 40 km
25 km/uur
Kerkplein
15 april
19.00
Wandeling
1 uur
Couwenbergh
17 april
11.00
Gezondheidsmarkt
Otterweg
Beek en Donk
18 april
10.00
Wandeling
2 uur
Couwenbergh
20 april
13.30
Fietstocht 30 km
15 km/uur
Kapel
19.00
Fietstocht 30 km
18à20 km/uur Kerkplein
19.00
Fietstocht 40 km
25 km/uur
Kerkplein
22 april
19.00
Wandeling
1 uur
Couwenbergh
25 april
10.00
Wandeling
2 uur
Couwenbergh
27 april
13.30
Fietstocht 30 km
15 km/uur
Kapel
19.00
Fietstocht 30 km
18à20 km/uur Kerkplein
19.00
Fietstocht 40 km
25 km/uur
Kerkplein
29 april
19.00
Wandeling
1 uur
Couwenbergh
30 april
17.00
Oranjeloop
De Klumper
Lieshout
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

Open dag 18 april
van 12:00 tot 17:00 uur

9 holes Golfbaan, ook voor uw GVB, lessen en Golfclinics,
diverse Activiteiten, BBQ, div. Buffetten en All-in arrangementen
ons ruime terras ligt op het zuiden
Horeca is 7 dagen per week vanaf 10:00 uur geopend
Asdonkseweg 6 Aarle Rixtel Tel. 0492 550871 www.landgoeddenheikant.nl
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Nieuws Paramedisch Centrum
Laarbeek

SPORT- EN
ONTSPANNINGSMASSAGE
Al eeuwenlang wordt massage toegepast
vanwege de invloed op het zelfherstellend
vermogen van het lichaam, de diepe
relaxatie en stimulering van orgaanfuncties. Massage bestaat uit het toepassen
van verschillende handgrepen op het
lichaam van een cliënt, waarbij gevarieerd
kan worden in techniek en intensiteit.
Afhankelijk van het doel waarvoor de
masseur bezocht wordt en de toestand
waarin de cliënt verkeert wordt gekozen
voor bepaalde handgrepen en de wijze
van benaderen. In het algemeen kan
worden gesteld dat de handgrepen bij
een sportmassage intensiever en diepgaander zijn dan bij een ontspanningsmassage. Overigens is hierbij het beeld
dat een sportmassage uitsluitend geschikt is voor sporters onjuist. Naast het
feit dat de intensievere en diepgaandere
grepen ook prima toepasbaar zijn bij tal
van niet-sportgerelateerde spier- en
gewrichtsproblemen, zit het grote verschil hem vooral in de anatomische en
fysiologische kennis die de sportmasseur
bezit van het menselijk lichaam. Deze
heeft hij/zij nodig om mogelijke blessures
en defecten aan spieren, pezen en
gewrichten (vaak het gevolg van sportbeoefening of ongeval) te herkennen en
verzorgen. De redenen waarvoor een
masseur bezocht kan worden lopen erg
uiteen. Globaal kunnen er drie doelgroepen worden onderscheiden:
De eerste groep kiest voor een massage
uit verzorgend en preventief oogpunt,
omdat een goede en regelmatige
massage van het lichaam een positieve
invloed heeft op zowel het lichamelijk als
geestelijk welzijn.
De tweede groep heeft te maken met
specifieke gezondheidsklachten, die
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verminderd of weggenomen kunnen
worden aan de hand van massage in
combinatie met voorlichting en/of advies.
Zie verderop. De derde groep is gebaat
bij zowel de massage als kennis van de
sportmasseur ter ondersteuning van het
beoefenen van zijn/haar sport. Dit kunnen
fanatieke sportbeoefenaars zijn die
sneller willen herstellen van een training
of wedstrijd, maar ook beginners, herstarters of mensen met een aandoening.
Om aan te geven met welke specifieke
gezondheidsklachten u zoal terecht kunt
bij de masseur volgen onderstaand
enkele veelvoorkomende klachten;
€ Verhoogde (spier)spanning als gevolg
van stress (m.n. nek/schoudergebied),
overbelasting (bv. pijn in schouder of lage
onderrug) en/of vermoeidheid (armen en/
of benen).
€ Lusteloosheid of te weinig
spierspanning; doel is verbeteren
algeheel lichamelijk
en/of geestelijk
functioneren
€ Slechte doorbloeding (vaak in armen of
benen, gepaard met tintelingen)
€ Vochtophoping en/of bloeduitstorting
€ Plaatselijke vermoeidheid en/of spierpijn
€ Onderhuids verkleefde weefsels (bijv.
na operatie / blessure / ongeval)
Twijfelt u of massage ook bij uw klacht
uitkomst kan bieden, informeer dan
gerust geheel vrijblijvend.
In sommige gevallen wordt de behandeling aangevuld met het aanbrengen van
een sporttape of medische tape. De
sporttape is beter bekend als de
conventionele, witte, niet-elastische,
katoenen tape die bepaalde beweginguitslagen van het gewricht beperkt of
spieren ondersteunt bij inspanning. De
medische tape is een elastische kleurentape, relatief nieuw in gebruik, die het
aangedane gebied ondersteunt bij én een
actieve bijdrage levert aan het herstel.
Afhankelijk van de klacht c.q. het doel
wordt gekozen voor sport- of medische
tape. Indien klachten aanleiding geven tot
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diepgaander onderzoek kan de masseur
in overleg met de cliënt besluiten om
binnen het centrum de afdeling fysiotherapie of podotherapie te raadplegen,
danwel de cliënt door te verwijzen naar
eigen huisarts, specialist of dergelijke.
De tarieven voor de verschillende
behandelingen staan vermeld in een
tarievenlijst, welke verkrijgbaar is bij het
Paramedisch Centrum Laarbeek. Op
verzoek kan deze ook worden toegezonden. De prijs voor een massage
varieert vaak tussen 16,50 euro en 26,00
euro. Helaas is vergoeding door de
zorgverzekeraar niet mogelijk vooralsnog.
Laat dit U niet weerhouden! Ervaar wat
massage voor U kan betekenen.
Uw sportmasseuse:
Alexandra van Heijst | T 06 26 891 572
Adres: Molenstraat 9 a/b | Aarle-Rixtel
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
Op 7 april zag ik in de Dorpsstraat,
op een van de lantaarnpalen,
een VVD pamflet voor de gemeenteraad,
die ze er allang af hadden moeten halen.
Want binnen niet al te lange tijd,
volgt er een nieuwe verkiezingsstrijd.
Het slijpen van de messen is begonnen,
plannen worden gepresenteerd,
maar wat we nu al hebben geleerd,
is dat we moeten bezuinigen,
anders gaat het met ons landje verkeerd.
Ons Laarbeeks nieuwe college,
was er in een vloek en een zucht,
ik denk dat er na de landelijke
verkiezingen,
op een nieuwe coalitie,
heel wat langer zal worden gekrucht.
RD

K lokje
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.
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Droge omstandigheden bij de start van
onze wekelijkse fietsavonden. Vooral de
tweede week, toen de temperatuur flink
gestegen was, bleek de belangstelling al
groot. Vanaf nu starten we op de dinsdag
en donderdag om 19.00 uur, wat voor
sommigen toch beter uitkomt.
Eind april ziet u de ADW-ers in een
nieuwe outfit door het dorp fietsen, zodra
dat het geval is zullen we daar uiteraard
meer aandacht aan besteden.
De komende weken kunt u bij ons fietsen
op dinsdag, woensdag, donderdag,
zaterdag en zondag. Op zondag 25 april
gaan wij van start bij de grensoverschrijdende fietstochten vanuit Gennep,
er is daar keuze uit diverse afstanden.
Als u meer over onze vereniging wilt
weten en of het maandelijkse klubblad
wilt ontvangen, dan kunt u bellen naar
Johanna Gijsbers tel. 382265 of kijken op
www.aandewielen.nl.
Over onze plannen voor de meimaand,
landelijk uitgeroepen tot fietsmaand,
zullen wij u volgende keer uitvoerig
berichten.
afd. publ.

Inleveren kopij
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar) tot

uiterlijk
dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer
op adres:
Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com

Bericht van: 50 jaar geleden
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een internationaal stedenteam toernooi
te Antwerpen. Aan dit toernooi nemen
o.m. ook deel het stadsteam van Parijs
en Brussel

24 maart Nieuwe wegen
De nieuwe kunstwegen tussen de gemeenten Stiphout en Aarle-Rixtel en
tussen Croy en de Grote Overbrug,
cultuur technische objecten en als
zodanig gesubsidieerd door het rijk, zijn
sedert enige dagen voor het verkeer
volledig geopend. Aannemer van de Veer
te Helmond, die het werk bij inschrijving
kreeg opgedragen, zal over enige weken
tot definitieve oplevering van de objecten
overgaan, waarom door de gezamenlijke
Gemeentebesturen van Stiphout en AarleRixtel de datum van ingebruikstelling zal
worden bepaald. Deze zal vermoedelijk
vallen op zaterdag 30 april. Het
Koninginnefeest zal door het Oranjecomité worden verschoven tot 5 mei, de
datum van de nationale Bevrijdingsdag.
Oranjecomité
De heer Mich. S. van Roij, gemeentesecretaris, die meer dan 30 jaren
secretaris – penningmeester was van het
Oranjecomité, waarin tijdens de oorlog
ook het Sinterklaascomité gestalte
kreeg, heeft als zodanig zijn ontslag
genomen. In diens plaats is zijn zoon
Henk van Roij benoemd.
P.T.T.
Tot besteller in vaste dienst van de P.T.T.
alhier is aangesteld de heer Mathieu
Wich en wel in de vacature, ontstaan
door het overlijden van de heer A. van
Veghel.
26 maart Gastspelers
Jan Beniers en Jan Sanders, spelers van
het eerste team van volleybalvereniging
“Cialfo” zijn uitgenodigd als gastspelers
van het stadsteam van Bergen op Zoom,
dat tijdens de Paasdagen deelneemt aan

30 maart Succes voor E.H.B.O.
Op de te St. Michelsgestel gehouden
E.H.B.O. wedstrijden wist de afdeling
Aarle-Rixtel wederom een goed figuur te
slaan. In haar vak behaalde zij de eerste
prijs en tevens de eerste commandanten
prijs. De ploeg samengesteld uit:
commandant Piet Oosthoek, helpers:
Antoon van Berne en Frans Vlamings,
patiënten: mej. Corry Vlamings en mej.
Jo Relou.
Toto succes
Ook twee ASV-ers hadden met hun
deelname aan de KNVB-toto succes.
Van de vijftien wedstrijden wisten zij er
dertien wedstrijden goed te voorspellen,
zodat zij een deel “vangen” van de derde
prijs, groot ca. 65 mille. De gelukkige
deelnemers waren: Jan Hendriks,
secretaris van ASV ’33 en Wim van
Doren, lid van de juniorencommissie van
deze vereniging.
Nog een succes
Mej. Ria Krijnen, werkzaam op de
afdeling rekstrookjes van de I.M.R.A.
(Industriële Meet- en Regel Apparatuur)
van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
te Eindhoven, had door het inzenden van
een idee betreffende verbetering van
werkzaamheden en besparing van
materiaal, succes. Uit handen van ir.
Biermasz, directeur van de I.M.R.A.,
ontving zij een belastingvrij bedrag van
zeshonderd vijfentwintig gulden, alsmede
het zilveren ID speldje (ID is ideeënbus)

