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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
*

personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 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
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Week van zaterdag 1 mei t/m vrijdag 7 mei
zaterdag 1 mei
14.30 uur Kapel - Gouden Bruiloft Christ en Tonny van Bommel – van Rooy
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – dameskoor - kindernevendienst
Toon van Boxtel
(par.)
Overl. ouders Martens – v. Deursen
Overl. ouders Steenbekkers – v. Alem
Overl. oud. Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (j.get. vader)
Thieu Driessen
(verj.)
Frits Smeenk
(KBO.)
Henk Keunen
(KBO)
Piet van der Velden
(trouwdag)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 2 mei –5e ZONDAG van Pasen –MEIVIERING
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. Gemengd koor de Klokkengieters,
Harmonie de Goede Hoop, Onze Lieve Vrouwe Gilde, Gilde St.
Margaretha. Aansluitend Mariaprocessie.
Herman Verhoeven en overleden ouders Verhoeven- Filippini
Pieter Wijnker
(par.)
Doris Verberne
(O.L.Vrouwe Gilde)
Sien Nooijen
(fund.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits
(sterfd. Frits/fund.)
Henk Gruijters
(O.L.Vrouwe Gilde)
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Overleden ouders Verbakel – v. d. Zanden
Piet Somers
Overleden familie Sterken – v. d. Eynden
Overleden ouders Sterken – Berkers
Bernard van den Elsen
Martina Aarts – van der Leemputten
(par.)
Jan v. d. Sanden
(verj.)
Leo van den Heuvel
Overleden ouders v.d. Ven-Martens
Frans Verschuuren
(10e j.get.)
Louis Huisman en Geert Huisman
Overleden leden van het gemengd koor de Klokkengieters
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Bijzondere intentie
Wim van Seggelen
Woensdag 5 mei
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
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Week van zaterdag 8 mei t/m vrijdag 14 mei
Zaterdag 8 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang -kindernevendienst
Riet van der Aa
(familie)
Jan en Willy Verhoeven – van de Vossenberg
(buurt)
Cor en Mies van Bakel – de Jong
(verj.moeder/par.)
Overleden ouders Vlamings - Klomp
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Riet van Sleuwen – van Brussel
(moederdag)
Riek en Piet van de Ven
(verj. moeder)
Frits Smeenk
(par.)
Henk Keunen
(par.)
Giel Brouwers
(2e j.get.)
Vader en moeder Kweens- de Hoon
Vader en moeder Hendriks, Friedy, Wim en Joris.
Tot welzijn van de parochie
Zondag 9 mei– 6e ZONDAG van Pasen - MOEDERDAG
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Thea Kuijpers – Driessen
(par.)
Tonnie en Gerrit Driessen – Verleisdonk
Jan de Visscher
(par./moederdag)
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Overleden ouders van der Most – de Groot
Overleden ouders Vereijken – Verhagen
(verj.)
Klaas Verhagen
(verj./j.get.)
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Betsie Biemans – van der Heijden
Mary Monk
Charles Rodgers
Bas van de Kerkhoff
(K.B.O.)
Martien Daniëls
(verj.)
Martina Aarts-van der Leemputten
(Hakendover)
Tot welzijn van alle vrouwen van onze parochie
Woensdag 12 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 13 mei - HEMELVAART
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering – Cantorij (gregoriaans en
samenzang)
Doris Verberne
(O.L. Vrouwe Gilde)
Vrijdag 14 mei
14.00 uur Kapel – Huwelijk
Helga Royackers en Arjan de Groot
Overleden
Eliza Sloots, Mariëngaarde, 91 jaar.
Henk Nooijen, Mariastraat 20, 72 jaar.
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Vanuit de Pastorie
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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 10 juni 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 4 juli a.s. Voor deze avond kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie:tel. 381215.
HEMELVAART
De eucharistieviering met Hemelvaart (13 mei) vindt plaats in Mariengaarde om 10.15
uur m.m.v. Cantorij (Gregoriaans en samenzang).
In de Kerk is er dan géén viering.

DRINGENDE OPROEP
Een paar maanden geleden werd het parochieel herenkoor uitgebreid met enkele
mannen die zich met groot enthousiasme toeleggen op een zo verantwoord mogelijke
muzikale invulling van de (zondagse) liturgie, een- à tweemaal per maand. Misschien
hebt u ze al ooit gehoord! Meer dan de moeite waard!
Om het voortbestaan van deze groep (de Cantorij) te garanderen, zoeken we
gemotiveerde mannen (leeftijd speelt GEEN rol!!).
De Cantorij repeteert doorgaans op donderdagmorgen van 09.30 uur tot 11.00 uur,
momenteel in de kapel van Mariëngaarde.

Dankbetuiging
Sluit je ogen en geniet van de stralende zon.
Onze zon was even ondergegaan.
Fijn is die medemens die je juist dan laat weten: Ik ben er voor jullie.
Die warmte en vriendschap laat ons weer genieten van de stralende zon.
Hartelijk dank voor het medeleven bij het overlijden van
mijn lieve vrouw Lea, ons (schoon)moeder en Oma.
Jan van Roij
Kinderen en kleinkinderen.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW PRESENTATIE AARLE-RIXTEL
MEIMAAND – MARIAMAAND 2010
zaterdag 1 mei
8.30 uur
eucharistieviering m.m.v.
het parochieel dameskoor
zondag 2 mei
10.00 uur
opening van de Mariamaand
plechtige eucharistieviering
met aansluitend Mariaprocessie
m.m.v. Gemengd Koor
De Klokkengieters Aarle-Rixtel,
Harmonie de Goede Hoop,
Onze Lieve Vrouwegilde,
Sint Margarethagilde
Na deze viering –waarvoor wij u van harte uitnodigen- zal het genadebeeld in processie
(zoals dat al in 1856 gebeurde) worden teruggebracht naar zijn plaats in de Mariakapel
aan de Bosscheweg. De route die zal worden gelopen is: Dorpsstraat, Kouwenberg,
Klokstraat, Kapellaan, Bosscheweg. Na aankomst bij de Mariakapel zal worden
gebeden en gezongen voor ‘onze Aarlese Moeder’, waarna het Onze Lieve Vrouwegilde
het genadebeeld zal terugplaatsen in de kapel. Graag nodigen wij u uit om deel te
nemen aan deze processie.
zaterdag 8 mei
18.30 uur
eucharistieviering met samenzang
Moederdag
zondag 9 mei
10.00 uur
eucharistieviering m.m.v.
het parochieel dames- en herenkoor
dinsdag 11 mei
19.30 uur
kapel van Mariëngaarde Mariaconcert door
Kamerkoor Sine Nomine
Een muzikale hulde aan Maria: koorzang, samenzang, solozang en orgelspel. Van
harte welkom!! Dirigent: Margot Pagels, organist: Rob Rassaerts.
donderdag 13 mei
10.15 uur
kapel van Mariëngaarde Hemelvaartsdag
eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
zaterdag 15 mei
18.30 uur
eucharistieviering m.m.v.
het parochieel dameskoor
zondag 16 mei 10.00 uur
eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
zaterdag 22 mei 18.30 uur
Pinksteren
eucharistieviering met samenzang
zondag 23 mei 10.00 uur
Pinksteren eucharistieviering m.m.v.
het parochieel dames- en herenkoor
maandag 24 mei
10.00 uur
Pinksteren
eucharistieviering met samenzang
zaterdag 29 mei 18.30 uur
eucharistieviering met samenzang
zondag 30 mei 10.00 uur
eucharistieviering met samenzang
Elke woensdagavond
19.00 uur
rozenhoedje in de Mariakapel
Een mooi moment om samen met anderen te bidden.
Onze Mariakapel heeft al jaren een bijzondere plaats in onze gemeenschap. Naast de
functie als devotiekapel is het de laatste jaren steeds meer een stiltekapel: een geschikte
plaats om even (met Maria) alleen te zijn en een kaarsje aan te steken. In de meimaand
zal de kapel extra versierd zijn ter ere van Maria.
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Beste Zangliefhebbers
Zoals de laatste jaren gebruikelijk sluit
Gemengd Koor De Klokkengieters te
Aarle-Rixtel het winter- lenteseizoen af
met het mede verzorgen van de Mariaviering op de eerste zondag van mei. Dit
keer is dat op zondag 2 mei om 10.00
uur in de Aarle-Rixtelse parochiekerk.
Bijzonder is dat bij deze gelegenheid het
koor het werk Ave Maria van Edward
Elgar voor de eerste keer uitvoert.
Twee dagen eerder, op Koninginnedag 30
april, geeft het koor gehoor aan de
vererende uitnodiging een optreden te
verzorgen voor de gedecoreerde Laarbeekers,waarbij iedereen welkom is. Dit concert vindt plaats om 11 uur in Het Anker
te Beek en Donk. Er is een blij en feestelijk optreden gepland.
De muzikale bijdrage aan de viering in de
kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie
op eerste paasdag heeft zeer veel mensen mede gemotiveerd bij de viering aanwezig te zijn getuige het feit dat er in de
kerk geen plaatsje meer vrij was. Tegen
de achtergrond van deze positieve
berichten komt het hard aan wanneer het
koor zonder enige aankondiging snel zijn
spullen uit de Café-Zaal De Lantaarn
moet halen omdat daar alle activiteiten
zijn beëindigd. Vanaf haar oprichting in
1899 is de vereniging De Klokkengieters
in dit café thuis zoals men dat
gewoonlijk zegt. Het valt dan ook niet
mee dat gevoel je thuis te moeten
verliezen. Gelukkig heeft Gemengd Koor
De Klokkengieters een nieuw thuis
gevonden in de accommodatie van De
Couwenbergh. Van daaruit wordt er, door
serieus en gezellig repeteren en samen
zijn, weer gewerkt aan de tot standkoming van programma’s voor goede
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concerten. De gemeenschap van Laarbeek in het algemeen en van Aarle-Rixtel
in het bijzonder is steeds weer welkom
tijdens die optredens.
Wilt u deel gaan uitmaken van Gemengd
Koor De Klokkengieters te Aarle-Rixtel: u
bent van harte welkom op de repetitieavond, ’s maandags van 20.00 uur tot
22.15 uur.

Wij zusters van het Missieklooster Heilig Bloed
zijn op zoek naar weekendhulpen (vanaf
16 jaar) die ons bij de afwas in onze
kloosterkeuken willen helpen.
De werktijd zal zijn vanaf 10.00 tot 14.00
uur.
Neem contact op met:
Zr.Ursel of Zr.Jacoba-Maria.
Missieklooster Heilig Bloed
Kloosterdreef 7, 5735 SJ Aarle-Rixtel
Tel. 0492-461324

Bibliotheek De Lage Beemden
In Bibliotheek Aarle-Rixtel is een kleine
expositie van het werk te zien van Nollie
Dekkers uit Aarle-Rixtel. Een jaar of
zeven geleden is Nollie met schilderen
begonnen en heeft enige tijd lessen
gevolgd in ‘Het Baken’ in Helmond. Ze
werkt met olieverf en schildert onder
meer bestaande huizen of boerderijen,
maar er staat ook een mooi werkje met
kippen.
De schilderijen zijn tijdens de
openingsuren van de bibliotheek tot half
mei te bezichtigen.

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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Aarle-Rixtel, ons heem :
Pater Eustachius en zijn keske.
Voor wie het nog niet is opgevallen: sinds
kort hangt er vlakbij de ingang van het
kerkhof een keske. Nee, het is geen vogelhuisje maar een eerbiedwaardig onderkomen voor een beeldje van onze
bloedeigen Pater Eustachius.
Het initiatief hiertoe komt van onze
heemkundekring. Die vond het alleszins
de moeite waard om onze pater op een
passende wijze in het zonnetje te zetten.
Dergelijke grote weldoeners zijn immers
dun gezaaid.
Het “keske” is gemaakt door Ger
Christiaens op de door hem bekende manier: duurzaam en degelijk. Geeft Ger
gereedschap en materiaal en hij doet
wonderen…..
Het beeldje van Eustachius is gemaakt
door Diny Beniers, die inmiddels haar
sporen heeft verdiend in het maken van
dit soort kunstwerkjes. Al eerder maakte
ze een bekroond ontwerp van de beeltenis van pater Eustachius, waarvan
bronzen afgietsels zijn gemaakt die de
hele wereld zijn overgegaan. Uiteraard
ook naar Brazilië waar Eustachius op
handen wordt gedragen. Ondertussen
heeft ze ook een bekroond ontwerp
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gemaakt van de beeltenis van Pater
Damiaan.
In onze parochiekerk stond al een
prachtige afbeelding van de pater, echter
dat vond de heemkundekring niet
genoeg. Nee, de pater had – net als veel
andere zaligen en heiligen - recht op zijn
eigen keske.
De plek waar het keske is komen te
hangen is ook bijzonder: niet alleen midden in het centrum van ons dorp, vlakbij
de kerk, maar ook op een bijzondere
plek: tegen de grillig gevormde Robinia (
ook wel valse Acacia genoemd). De eens
zo statige boom met zijn imposante
takken heeft inmiddels een deel van zijn
robuustheid in moeten leveren. Zelfs
bomen hebben niet het eeuwige leven.
De boom moest uiteindelijk worden geknot vanwege het gevaar van vallende
dode takken.
Helemaal weghalen was doodzonde: zijn
bijzondere gestalte maakte het de moeite
waard om de boom zoveel als mogelijk
te sparen. In feite is de boom zelf een
groot kunstwerk, zeker in symbiose met
het keske van Pater Eustachius.
Reeds vroeg werd het robiniahout vanwege zijn duurzaamheid gewaardeerd als
steun voor wijnranken en vanwege zijn
hardheid en sterkte, onder meer gebruikt
voor wielspaken, laddersporten, houten
kamwielen, nagels, pinnen en (tuin)
meubels. Maar zeker sinds het importverbod voor niet duurzaam geteeld
tropisch hardhout, gaat hij de concurrentie aan met soorten als teak en
meranti. Overigens, in het moderne altaar
in onze kerk bevindt zich een relikwie van
de pater. Maar wat veel mensen niet
weten: in het hoofdaltaar, achterin het
priesterkoor, bevindt zich een relikwie van
de heilige Eustachius, de naamgever van
onze pater! Toeval of niet?
NB. zondag 2 mei foto-expositie van
Marcel van de Kerkhof op de heemkamer. HVB
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Dagelijks verse AARDBEIEN en ASPERGES
Ook geschild.
ASPERGES SALADE EN ASPERGES HAM SALADE
200 GRAM € 1.79.
VAN MAANDAG 26 APRIL T/M ZATERDAG 1 MEI
AARDAPPELS 2,5 KG € 0.75
5 KG € 1.50
ELKE DAG GEOPEND BEHALVE DE ZONDAG.
POWER TO THE PIEPER

TOT ZIENS BIJ
Groente en Fruit van den Heuvel
Opstal 8 Aarle-Rixtel
Pagina 17
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GEDICHT

Een uitvaart met Gilde-eer,
treft menigeen telkens weer.
Protocollen, wellicht al eeuwen oud,
worden dan weer ontvouwd.
Men neemt vakantiedagen,
om hun gildebroeder,
naar zijn laatste rustplaats te dragen.
Met begeleiding van omfloerste trom,
zingt men uit volle borst, rombom.
Dit respect voor de medemens,
ontbreekt in de huidige maatschappij
en zeker bij een stelletje ongereld,
dat zich noemt, “voetbalfans”.
Zinloos geweld wordt het genoemd
en in hun eigen kringetje,
worden ze daarvoor ook nog ge-roemd.
Als ze deze tendens willen stoppen,
kunnen ze als voorbeeld, gerust bij
Aarlese Gildebroeders aankloppen !!
RD

Inschrijfdagen jeugd3daagse
paar dagen verlengd!

een

Op 20 en 21 april zijn de inschrijfdagen
voor de jeugd3daagse weer geweest. Er
zijn op dit moment 244 kinderen die met
ons een gezellig feestje willen bouwen!
Maar we hebben de indruk dat er meer
kinderen mee willen doen, als die zich nu
opgegeven hebben! We hebben zeker
een aantal namen gemist die anders
altijd mee doen! We geven jullie daarom

nog een kans om je op te geven. Dit kan
bij Elke Beekmans Alb. Pistoriusstraat
12. Of bij Hans Schepers De Duivenakker 62. Stop je inschrijfformulier met
het gepaste geld in een enveloppe en
stop het of bij Elke of bij Hans in de
brievenbus. Als je je inschrijfformulier
kwijt bent, kun je er altijd een
downloaden op www.jeugd3daagse.nl
Dus geef je zo snel mogelijk op! Dit is
je laatste kans!
Om het voor de kinderen zo leuk
mogelijk te maken hebben we ook hulp
nodig van de ouders. Zoals je hier boven
ziet hebben we 244 inschrijvingen en
MAAR 20 ouders die een groepje
willen leiden! Als we alle kinderen over
die 20 ouders moeten gaan verdelen,
lopen ze allemaal gillend weg, want dan
krijgen we wel hele grote groepjes! En dat
kan nooit de bedoeling zijn! We streven
ernaar om voor alle 40 groepen 1
volwassen leiding te hebben en een
hulpleiding. Je ziet dus dat we ECHT
heel veel leiding tekort hebben! DUS
GEEF JE A.U.B. NOG OP! Anders
hebben we een groot probleem. Ook
hebben we nog hulp nodig om spelletjes
te begeleiden. ALLE HULP IS MEER
DAN WELKOM! Opgeven voor hulp of
leiding kan op www.jeugd3daagse.nl.
Vergeet ook niet op onze site te raden
wie onze mysterie guest is!

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:
KONINGINNEDAG
2010 IN
AARLE-RIXTEL.
Ochtendprogramma op en rond het Kerkplein 10.00-12.00 VRIJMARKT, FOTO’S
EN SPELLETJES.
Vanaf 10.00 is het feest op het Kerkplein!
Net als alle andere kinderen in Nederland
mag je je oude speelgoed, boeken, cd’s
en andere spulletjes verkopen op de
VRIJMARKT. Maar er is natuurlijk ook
plek voor goocheltrucs of knikkers raden,
zelf gebakken koekjes of grabbeltonnen.
Bedenk het maar!
Wil je er eens echt koninklijk uitzien, dan
heb je deze dag de kans. Voor de kerk
staat onze fotograaf klaar om jou als
prins of prinses OP DE FOTO te zetten,
samen met je vriend(innet)je, broertjes,
zusjes of zelfs je papa en mama. Er is
ook een kraampje waar je zelf
jongleerballen kunt maken.
Heb je zin in SPELLETJES? Kom dan
gezellig (en gratis) spijkerpoepen,
eierlopen, blikgooien, koekhappen of
probeer de bal door het kleinste gat te
schieten.
12.30 VERSIERDE FIETSEN-OPTOCHT
Maak van je fiets een echte
Koninginnedag-fiets en rijd mee met de
VERSIERDE FIETSEN-OPTOCHT. Je
kunt je van 10.30 tot 12.00 inschrijven bij
de jury. Net als andere jaren rijden we
achter de Harmonie aan door het dorp.
We hopen natuurlijk dat er veel publiek
langs de weg staat en dat veel mensen
de vlag uithangen. De optocht start bij
Café De Lantaarn en gaat door de
Dorpsstraat, de Mariastraat, de Bosscheweg, de Klokstraat, de Kouwenberg
en terug naar het Kerkplein. Voor iedere
deelnemer ligt een verrassing klaar. De
mooiste, gekste en leukste fietsen
verdienen bovendien natuurlijk een prijs.
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Middagprogramma
op “Sportpark de Hut”:
13.00 DOE MEE OF GENIET VAN DE
VOLGENDE ACTIVITEITEN:
· POPPENTHEATER 2000 uit Valkenburg is een muziek en verteltheater. Zij
spelen voor ons korte,doorlopende voorstellingen. Hierbij worden gratis foto’s van
de kinderen gemaakt die je per e-mail
thuisgestuurd krijgt.
· Circuit voor de jeugd met Gat- en
Penaltyschieten
· Schminkstand: enkele dames zijn
aanwezig om de kleintjes in de prachtigste kleuren te versieren.
· Minivoetbaltoernooi. Om 13.00 uur dienen de deelnemers aan het voetbaltoernooi aanwezig te zijn. Zij hebben zich op
kunnen geven bij Bert van Zutphen
Opstal 4. (bvzutphen@hetnet.nl)
De leiding is in handen van ASV’33.
· Huifkartocht: Vorig jaar was Bert geblesseerd maar dit jaar is hij weer
aanwezig met zijn mooie huifkar en kun
je met hem een tochtje maken in het
prachtige gebied rondom het sportpark.
13.30-17.00 VOOR DE JEUGD TOT EN
MET 9 JAAR:
· SpelLenkermis: er staan 10 kramen opgesteld waarin je spelletjes kunt doen.
Heb je aan ieder spelletje meegedaan,
dan ligt er een leuke versnapering op je
te wachten.
· De Hartstichting en ASV’33 hebben de
kans aangegrepen om hun vereniging in
een kraampje te promoten.
· Luchtkussen: voor de jongsten hebben
wij ook dit jaar een luchtkussen kunnen
bemachtigen.
· Kleurwedstrijd: We hebben een heuse
kleurmachine op het sportpark waarmee
de deelnemers ter plaatse een tekening
kunnen maken. Per leeftijdscategorie is
een prijs beschikbaar.
· Optreden door Dédé; deze dansgroep
presenteert om 14.30 uur een prachtige

Bericht van:
show met sprankelende en vaak
vertederende optredens.
· PSV mascotte PHOXY komt naar ons
toe. Om 15.00 uur is hij op ons sportpark. Wie wil mag met Phoxy op de foto.
16.00 PRIJSUITREIKING
De winnaars van de Kleurwedstrijd met
de verfmachine en het Penaltyschieten in
combinatie met het SpeLlencircuit
worden bekend gemaakt en mogen hun
prijs ophalen.
Voor eventuele ongelukjes is EHBO
aanwezig. Voor vragen kun je terecht bij
Arjen van den Tillaar, (tel. 06-51083117) of
Bert van Zutphen (tel.382234).

Een goed voorbeeld doet volgen
Er zijn in Laarbeek al heel wat
verenigingen die open staan om mensen
met een beperking hun sport te laten
beoefenen. Zo zijn er verenigingen waar
sporters met en zonder beperking in één
team spelen, maar ook verenigingen waar
men met een beperking samen kan
sporten. Goede voorbeelden hiervan in
Laarbeek zijn het G-Basketbalteam van
de basketbalvereniging in Lieshout en het
G-voetbalteam Laarbeek wat gehuisvest
is bij Sparta ‘25.Zwemvereniging Beek en
Donk biedt sinds een paar jaar de
mogelijkheid voor mensen met een
beperking om gedurende een uur op de
donderdagavond samen te zwemmen.
Onder deskundige begeleiding zwemmen
op dit moment een vijftal mensen met
een verstandelijke beperking. Tijdens dit
zwemuur worden alle zwemslagen
geoefend, maar is er ook ruim de tijd voor
spelactiviteiten. Voorwaarde om deel te
nemen is dat men over enige zwemervaring beschikt.
De kosten voor deelname zijn € 9,00 per
maand (lidmaatschap van de zwemvereniging).Heb je interesse? Dan kun je
contact opnemen met Joline Verhulst (0644704761 of jolineverhulst@hotmail.com)
voor meer informatie of een proefles.
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Dorpsfeesten
In samenwerking met de KBO is er ook
dit jaar weer gedacht aan ALLE 55plussers van Aarle-Rixtel. Dit jaar is er
voor gekozen om “Dè vèlt op” op te laten
treden
“DeVeltOp”, brengt een geheel Nederlandstalig programma van cabaretachtige
sketches afgewisseld met liedjes op
bekende melodieen, de teksten zijn
geschreven door Theke van den
Boogaard en in een humoristisch jasje
gestoken. Hun programma is Razendsnel
en NonStop, Ook het Interaktieve contact
met het publiek is ruimschoots aanwezig
tijdens hun optredens. Deze voorstelling
zal plaatsvinden in Multi functioneel
Centrum De Dreef. Aanvang: 20.00 uur
De zaal is geopend vanaf : 19.15 uur.
Het programma zal duren tot ongeveer
22.00 uur en wordt halverwege
onderbroken door een pauze, voor
iedereen is er koffie met iets lekkers.
Tijdens de pauze zal tevens een loterij
gehouden worden.

Klokje
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.

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur
op het marktterrein.

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

www.dekaaskoning.nl
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Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Bericht van:

30 april – 5 mei
Afvalinzameling
Vanwege Koninginnedag wordt er op
vrijdag 30 april geen papier en afval
opgehaald. Daarvoor is geen alternatieve
ophaaldag aangewezen. Houdt u er dus
komende vrijdag rekening mee dat de
container de volgende week niet geleegd
wordt.
Ook op woensdag 5 mei wordt er vanwege Bevrijdingsdag geen vuilnis opgehaald in het buitengebied. Op zaterdag 8
mei is daarom een extra ophaaldag
vastgesteld voor zowel de groene als de
grijze container in het buitengebied. Voor
het oud papier is dan geen extra
inhaaldag vastgesteld.
Let erop dat de containers op tijd aan de
straat staat want vanaf 7.30 uur wordt er
afval opgehaald.
De komende weken zijn er verschillende
dagen waarop het gemeentehuis
Laarbeek gesloten is. Om te voorkomen
dat u voor een gesloten deur staat treft u
hier een kort overzicht aan.
Vrijdag 30 april (Koninginnedag) en
Woensdag 5 mei gesloten (Bevrijdingsdag), ook demilieustraat is gesloten.

Watermaand in Laarbeek!

Op uitnodiging van de gemeente
Laarbeek meert Kasteel museum de
Vlotburg in de watermaand aan in
Laarbeek. Vanaf 1 juni zijn ze te gast in
o.a. Aarle-Rixtel. Wij roepen horeca en
andere ondernemers op om alvast leuke
arrangementen te bedenken zoals
bijvoorbeeld een museumlunch. Kijk voor
meer informatie op www.vlotburg.nl.
Voor promotie van waterarrangementen in
de waterkrant, kunt u voor 30 april een
leuk stukje inleveren bij coördinator van
de watermaand Mw. M. Cotteleer via
monique.cotteleer@laarbeek.nl.
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Tijdelijk afsluiten deel Dorpsstraat
In verband met Koninginnedag op vrijdag
30 april 2010 zal een gedeelte van de
Dorpsstraat gelegen tussen de kruisingen
met de Heindertweg en de Kerkstraat in
Aarle-Rixtel worden afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers van
8.00 tot 18.00 uur. Dit besluit is verzonden op 13 april 2010.Belanghebbenden
hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken
na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij
de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de
gemeentenieuwspagina’s.
Falcon Town Jazz Band bij Wim
Beeren Jazz Society op 28 april
De Falcon Town Jazz Band is
woensdag 28 april te gast bij Wim
Beeren Jazz Society in café Van Bracht
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
De van oorsprong Valkenswaardse
Falcon Town Jazz Band is een 7-mans
formatie en heeft een klassieke oude stijl
bezetting. Muziekstukken uit de twintiger
en dertiger jaren van de vorige eeuw,
maar ook uit latere perioden, bepalen het
repertoire van dit orkest, het best te
omschrijven als swingende instrumentale
en vocale dixieland jazz.
Na het optreden van de Falcon Town
Jazz Band verwelkomt Wim Beeren
Jazz Society weer talloze muzikanten
voor de jamsession, met zoals gebruikelijk een vaste backline van piano, bas en
drums.
Nieuwe muzikanten kunnen zich
overigens nog steeds aanmelden.
Aanvang 20.30 uur, gratis entree.
Tot ziens bij Wim Beeren Jazz
Society: een bruisend en inspirerend
jazzpodium, waarbij je in een
ongedwongen en gezellige sfeer oude
bekenden en nieuwe vrienden ontmoet !

Bericht van:
Van Liefdesgesticht van
O.L.Vrouw Visitatie naar
Zorgboogcentrum Mariëngaarde
De
geschiedenis
van
Huize
Mariëngaarde, Aarle-Rixtel
De aanleiding tot een terugblik in de
geschiedenis van Huize Mariëngaarde is
de recente aankondiging van herontwikkeling van het huis. Na 153 jaar
Zusters van Liefde in Aarle-Rixtel
verhuizen nu de laatste zusters naar
Tilburg.
We verplaatsen ons ruim anderhalve
eeuw terug in de geschiedenis en treffen
pastoor Van Sambeek aan die zich
inspant voor de oprichting van een
bijzondere lagere school voor katholieke
meisjes, opdat zij niet meer zijn
aangewezen op de openbare school.
Bovendien start hij met de aankoop van
het Aarlese kapelletje met het
genadebeeldje van Maria, Zetel der
Wijsheid. Tot dan toe was dit kapelletje
in bezit van de gemeente en stond het
er verwaarloosd bij. Door Van Sambeeks
inspanningen wordt het nu eigendom
van de kerk en blijft dat tot op de dag
van vandaag. Door grote vrijgevigheid van
de bevolking komt er spoedig een
liefdesgesticht tot stand, met scholen en
een pensionaat; Maria wordt de
beschermvrouwe onder de titel Onze
Lieve Vrouw Visitatie. Het huis krijgt de
naam Mariëngaarde (tuin van Maria).

Armoe troef
Vijf zusters reizen af naar Aarle-Rixtel. In
1856 komt Mgr. Zwijsen naar AarleRixtel en “regelde verschillende zaken,
onder andere dat de offerpenningen ter
ere van O.L.Vrouw ook tot onderhoud
der Zusters en het Liefdesgesticht
gebezigd mochten worden” (Kroniek
Zusters van Liefde). Dit laatste is hard
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nodig want aanvankelijk heerst er grote
armoede bij de zusters. De kroniek
vermeldt dat de zusters, na alle gemaakte
kosten van hun verhuizing van Tilburg
naar Aarle-Rixtel, nog 10 cent bezitten
waarvan ook nog de porto voor een brief
naar Tilburg bekostigd moet worden. Heel
welkom is dan ook die ene gulden die
een moeder de eerste nacht dat het
liefdesgesticht open is aan de
zusterportierster overhandigt, als zij
gebed komt vragen voor haar “ziek
deurske” (dochtertje).

Hulp van Maria
Door armoede gedwongen richten de
zusters spoedig een pensionaat op:
meisjes van de boeren- en burgerstand
nemen er tegen betaling hun intrek. Op
het einde van het eerste jaar zijn er acht
pensionairs, vier jaar later reeds dertig.
Het liefdesgesticht en de scholen groeien
voorspoedig. Maria helpt voortreffelijk;
door de hele kroniek lees je van het
wonderbare ingrijpen van haar. Een
voorbeeld: in 1866 is bij een choleraepidemie in Helmond het offerblok zo vol
dat een zuster, werkzaam in de kapel,
haar blauwe voorschoot opent en zegt:
“Lieve menschen, gooi hier maar in”, en
ze voelt dat de bevolking gul is. De
zieken genezen en er komen geen
nieuwe gevallen van cholera.

Goede gaven
Door de jaren heen staan de zusters in
de kroniek te boek als ijverige zielen op
velerlei gebied. Het zijn goede, buitenge-

Bericht van:
woon deugdzame zusters, “streng voor
zichzelf, al goedheid en liefde voor de
ander” en met “een ziel vol ijver voor de
eer van God en het heil van de kinderen.”
Ook met de dorpsbewoners onderhouden
zij goede contacten en met de winkeliers
gaan zij met veel zorg om. Deze leveranciers koesteren van hun kant hun
klandizie. Geen wonder dus dat er
diverse schenkingen volgen; en ook door
de familie van de kinderen wordt veel voor
de kapel geschonken, waaronder altaar,
voor
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M.U.L.O.-examens. Voorbereiding op het
examen vraagt te veel tijd, de zakenmensen willen hun dochters thuis in de
zaak hebben. Maar als Mariëngaarde
eenmaal aan de examens gaat deelnemen – we schrijven 1922 – zijn de
successen groot.Terwijl op de lagere
school vanaf het begin leerlingen van
buiten worden toegelaten, worden de
andere scholen pas in 1959 voor externen opengesteld. In 1972 sluit het pensionaat zijn deuren; dan zijn de reisfaciliteiten zodanig toegenomen dat intern verblijf niet meer nodig is.

Nieuwbouwplannen

de troon uit waarop het genadebeeldje
‘Maria, Zetel der Wijsheid’, werd
rondgedragen. Van deze kleurrijke processie rest sinds 1988 nog een bescheiden Maria-omgang op de eerste
zondag in mei. De ontwikkeling van de
scholen. Het onderwijs neemt een hoge
vlucht. Startte de zusters aanvankelijk
met bijzonder lager onderwijs voor meisjes, al spoedig komen er vervolgklassen:
de 7e ,8e en 9e klas. Deze drie klassen
worden de latere M.U.L.O A en B. Er
komt een Modevakschool, een V.G.L.O.school en er vinden opleidingen plaats
voor diverse diploma’s, zoals machineschrijven, steno, boekhouden en handelswetenschappen en sierschriftcertificaten.Daarnaast ontvangen veel kinderen pianoles in de diverse pianokamertjes. Opvallend is dat de pensionairs pas later gaan deelnemen aan de

Begin negentiger jaren van de vorige
eeuw gaat de Nederlandse Provincie aan
verbouwing van het klooster denken, wat
uiteindelijk uitmondt in het plan tot de
bouw van een kloosterbejaardenoord. De
oude gebouwen voldeden niet meer als
huisvesting voor de oudere zusters. De
nieuwbouw wordt uiteindelijk in 1995
gerealiseerd. De oude gevel van Mariëngaarde is, in verband met het historisch
aanzien van het dorpsbeeld, behouden en
de vertrekken daarachter krijgen een
andere bestemming, onder andere voor
de heemkundekring. En ook het Mariakapelletje komt los te staan van het
nieuwe kloostergebouw. Begin 2003
wordt Huize Mariëngaarde in goede
harmonie overgedragen aan De Zorgboog.
Nu staan er weer veranderingen voor de
deur. De plannen zijn nog niet rond, maar
vijf van de nog aanwezige negen zusters
zijn inmiddels naar Huize Mater
Misericordiae in Tilburg verhuisd; de
laatste zusters zullen spoedig volgen.
Hun vertrek is een ingrijpend gebeuren,
maar stoer ondergaan onze medezusters
deze verhuizing; zij worden daarbij intens
gesteund en geholpen door de kloosterleiding. “Het is rustig en kalm in huis,”
zo vertelt coördinatrice Angela Strijbosch,
“In de kapel brandt de godslamp nog en
er komt nog een officieel afscheid.”

De electro-scooter is bij MELL
in Aarle Rixtel vanaf heden te koop.
De scooter heeft een direct aangedreven elektromotor hierdoor is het zeer
comfortabel, stil en schoon. De scooter is leverbaar in verschillende uitvoeringen
, en met verschillende snelheden variërend van 30 km – 45 km en 80km per uur!
Zo worden er geen uitlaatgassen geproduceerd. U kunt bijvoorbeeld een gesprek
voeren met uw passagier.
Kortom, de e-scooter is vele malen comfortabeler, en komt u altijd ontspannen
aan op uw bestemming. De actie radius ligt tussen de 70 km en max. 100 km,
De scooter is zeer geschikt voor woon/werk verkeer.

Ï* Met deze scooters hoeft U nooit meer tanken bij de pomp.
Ï* De brandstof komt uit het stopcontact.
Ï* Prijs vanaf € 2.299,Info www.mell.nl Info www.electro-scooter.org
Wij zijn elke werkdag geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur , of op afspraak
MELL Services Kanaaldijk 4 5735 SL Aarle Rixtel tel:0492-599930

Moederdag bij de Couwenbergh
Kom op Moederdag genieten van een heerlijke high
tea bij de Couwenbergh. Wij serveren prachtige
hartige en zoetje gerechtjes op etagères speciaal om
moeder eens flink in de watten te leggen.
Op 9 mei beginnen we om 14:00 en serveren wij voor
iedereen een sprankelend welkomstdrankje. Daarna
kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie en thee en
natuurlijk van de heerlijke hapjes die wij voor u bereid
hebben.
Prijs: Φ24,95 per persoon
Als cadeautje houden wij alle moeders vrij van
kosten*.

*Maximaal één moeder per 5
personen.
Kinderen tot en met 12 jaar
betalen de helft en kinderen
tot en met 2 jaar zijn gratis.

Voor reserveringen:
Conferentiecentrum de Couwenbergh
info@couwenbergh.info
0492-386051
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“Partir c’est mourir un peu”; dat geldt
zeker voor dit onverwachte vertrek van
onze zusters uit Aarle-Rixtel. Na 153 jaar
komt er nu een einde aan de aanwezigheid van de Zusters van Liefde in
Aarle-Rixtel. Voor hun langdurig verblijf
aldaar en alles wat zij tot stand brachten,
zeggen wij oprecht gemeend ‘Deo Gratias’.
Zr. Michelle de Rooij,
Oud-pensionair van Mariëngaarde

Kosten van de
Exclusief BTW 19 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina:€ 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: €
nlichtingen
voor adverteren
in
het Gemeenschapsblad

I

23e Extran Oranjeloop.
Op Koninginnedag vrijdag 30 april wordt
alweer de 23e Oranjeloop gehouden in
het centrum van Lieshout. Naast de
gebruikelijke afstanden 5, 10 en 15
kilometer, wordt ook dit jaar weer
gestreden om het kampioenschap van
Laarbeek op de ½ marathon. Rabobank
Peel Noord looft ook nu weer de
Rabobank Verenigingsprijs uit voor de
vereniging met de meeste deelnemers op
alle afstanden. En natuurlijk komen ook
de scholieren van de basisscholen uit
Laarbeek weer aan bod bij de Scholenloop. De posters en folders zijn weer
verspreid en verenigingen zijn weer
aangeschreven. RCL kan dit natuurlijk
alleen doen met de financiële steun van
een aantal sponsoren en met de hulp van
veel vrijwilligers en zijn hen daarvoor zeer
erkentelijk. Vorig jaar werd Koninginne-

dag overschaduwd door de trieste
gebeurtenissen in Apeldoorn wat het
aantal deelnemers zeker heeft beïnvloed.
We hopen nu op een grote deelname
vanuit de bevolking van Laarbeek in het
kader van het project: De gezondheidsen afvalrace met de strijd om de titel:
“Fitste kern van Laarbeek”. Hierbij
probeert men de gehele bevolking van
Laarbeek bewust te maken van eet-,
drink- en leefpatronen, waarbij bewegen
een grote rol speelt.
Een kort programmaoverzicht:
Voorafgaand aan de Extran Oranjeloop is
er in het centrum van Lieshout de
Scholenloop waaraan alle kinderen van 6
t/m 12 jaar uit Laarbeek gratis kunnen
deelnemen. Zij leggen 500 of 1000 meter
af. Zij kunnen zich inschrijven via de
school. Elke deelnemer ontvangt een
leuke attentie.Daarna is het de beurt aan
de volwassenen en komen de senioren
aan bod en zij kunnen kiezen uit 5-10-15
km of de ½ marathon.
De aanvangstijden zijn:
17:00 uur Scholenloop Laarbeek.
18:00 uur Oranjeloop Senioren 5 10 - 15 kilometer en ½ marathon.
Voor de eerste drie heren en dames op
elke afstand zijn er mooie prijzen.
Bovendien ontvangt elke deelnemer een
mooi lopersshirt met daarop het logo van
onze hoofdsponsor: Extran.
Omdat er veel leden van RCL met het
Runningteam Laarbeek deelnemen aan
de ROPA-run zal er tijdens de
Oranjeloop gecollecteerd worden voor de
ROPA-run zodat ook het publiek een
steentje kan bijdragen.
Wilt u meer weten over dit team en de
Roparun? Surf dan naar de speciale
website: www.runningteamlaarbeek.nl;
Inschrijven voor de Oranjeloop kan op 30
april in sporthal “De Klumper” Papenhoef
2 te Lieshout, vanaf 16.30 uur.
Het inschrijfgeld voor de Extran

78,13$5. *2/)%$$10$&+,1(6
ZZZYGZLHOJUHPDFQO
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Oranjeloop bedraagt € 6,-. Voor de
laatste nieuwtjes kunt u terecht op onze
website www.runnersclublieshout.nl
U kunt ook bellen met Henk Vogels tel:
0499-461220 Wij wensen alle deelnemers en de ongetwijfeld talrijke toeschouwers een hele fijne Oranjeloop.

Leef het leven
Het overkomt ons waarschijnlijk allemaal.
Je zit niet lekker in je vel, je bent
gestresst, je hebt veel zorgen aan je
hoofd. Dit kan komen door b.v problemen
op je werk, je relatie met je partner, je
kinderen, je collega of de buren laat te
wensen over of je kunt je hart niet eens
echt luchten. Door de hectiek van
iedere dag hollen we maar door met als
gevolg een tekort aan fysieke en mentale
energie. Wanneer problemen of emoties
weggestopt of opgekropt worden ontstaan er blokkades in ons lichaam. Als
een blokkade langer aanhoudt kan dit
leiden tot lichamelijke of psychische
klachten. Als je ergens mee zit kan een
goed gesprek wonderen doen. Helaas
heeft niet iedereen iemand bij wie ze met
hun verhaal terecht kunnen. Of men kiest
ervoor het verhaal niet te delen met
iemand in de naaste omgeving.
Tijdens het eerste gesprek wordt in kaart
gebracht wat de problemen zijn en welke
gevolgen ze hebben. Vanuit deze
inventarisatie wordt er nagegaan wat de
oorzaak van de problemen is. Vervolgens
wordt getracht de oorzaak van de
problemen weg te nemen of geleerd er
anders mee om te gaan. Naast de
gesprekken kan klankschaalmassage,
magnetiseren of een combinatie hiervan
toegepast worden.
Bij
een
klankschaalmassage
wordeNnklankschalen, waarbij iedere
schaal zijn eigen specifieke klank en
trilling heeft , op of in de buurt van het
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lichaam geplaatst en gedurende een
bepaalde tijd aangeslagen. Tijdens het
magnetiseren wordt via de handen
positieve energie overgebracht. Zowel
als magnetiseren zijn een weldaad voor
lichaam en geest, geven een ontspannen
en behaaglijk gevoel, laten de energie
weer stromen en stimuleren de
lichamelijke en geestelijke gezondheid
waardoor er ruimte ontstaat voor meer
klankschaalmassage levensvreugde. De
gesprekken en behandelingen vinden
plaats op basis van
respect,
gelijkwaardigheid
en,
vertrouwelijkheid.Wil je meer informatie of een
afspraak maken neem dan contact op
met: Berry van Geel, Beatrixlaan 9, AarleRixtel. 0492-383896

BEDEVAART NAAR HANDEL.
Op dinsdag 11 mei is er weer de
Bedevaart naar Handel voor de 4 K.B.O.
afdelingen van Laarbeek.
Vanuit Aarle-Rixtel vertrek per fiets om
13.15 uur bij Mariëngaarde. Men kan
natuurlijk ook op eigen gelegenheid
gaan, bijv. met de auto. De bedevaart
begint om 14.30 uur in de O.L.Vrouw ten
Hemelopnemingskerk. Na afloop is er
koffie in café/zaal “Het Vossenhol”

Klokje
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.

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:
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Jaarlijkse collecte
Gemeenschapsblad
De jaarlijkse collecte ten behoeve van het
Gemeenschapsblad vindt plaats in de
week van 2 tot en met 8 mei 2010. In de
bijgesloten enveloppe op 26 april 2010 kunt
u uw bijdrage doen. De kosten van het
Gemeenschapsblad nemen jaarlijks toe.
Bijgaand treft u het financieel overzicht
aan. Wij zijn trots op onze donateurs en
adverteerders. We hebben dit jaar met een
negatief (217,54) saldo afgesloten. Wij zijn
zo vrij om een noodzakelijke bijdrage van
€ 5,= per gezin te vragen. Wilt u het
Gemeenschapsblad blijven ontvangen,
steun ons dan! Verschillende verenigingen
hebben al hun jaarlijkse bijdrage aan ons
overgemaakt. Heel hartelijk dank
daarvoor. Degenen die het nog niet gedaan
hebben en zij die in de collecteweek met
vakantie zijn, kunnen hun bijdrage storten
op bankrekening 10.14.95.048 van het
Gemeenschapsblad of de enveloppe bij
een van de redactieleden in de brievenbus
te doen. Wij stellen het op prijs wanneer
u uw naam erop vermeld. Uw bijdrage is
een steun in de rug van de redactie en
haar medewerk(st)ers om er weer een jaar
tegen aan te gaan. Uw financiële steun is
onontbeerlijk. Wij zijn blij met uw geldelijke
ondersteuning. Hier volgen nog een paar
cijfers uit onze statistiek:
Jaar, Aantal pagina’s, Aantal uitgaven
2006 812 22
2007 800 22
2008 832 22
2009 864 22

U ziet dat het aantal pagina’s is sinds 2006
erg is toegenomen.. Dit komt doordat de
verenigingen steeds meer gebruik maken
van het Gemeenschapsblad. Ook de
adverteerders maken vaker
gebruik van onze advertentie service. De
redactie bedankt allen voor het in ons
gestelde vertrouwen.
Namens de redactie,
Ad Loos, penningmeester.
Ontvangsten:2009
Advertenties
19969,68
BTW
3794,74
Collecte + Giften
7063,12
Porto
510,00
Rente
192,32
31529,86
Uitgaven: 2009
Drukwerk
Papier
Koffie
BTW voordruk
Portokosten
Secretariaat / apparatuur
Diversen
Bezorgers
Afdracht Fiscus

7652,16
14354,00
684,65
1851,33
597,96
1270,62
1531,68
1803,00
2002,00
31747,40

Exploitatie tekort: 217,54

Stichting Platform Aarle-Rixtel houdt
openbare vergadering op 7 juni
Stichting Platform Aarle-Rixtel zal op 7
juni 2010 om 20.00 uur in de
Couwenbergh, Dorpsstraat 1 te AarleRixtel haar vijfde openbare vergadering
houden. De opzet van deze openbare
vergadering is om de hele bevolking van
Aarle-Rixtel informatie te geven over tal
van actuele onderwerpen waarmee
Stichting Platform Aarle-Rixtel zich de
laatste maanden intensief heeft bezig
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gehouden en waar in de naaste toekomst
aan verder gewerkt wordt.

Daarom is elke inwoner van Aarle-Rixtel
van harte welkom in deze vergadering.
Er worden aparte uitnodigingen gestuurd
naar alle verenigingen en stichtingen in
Aarle-Rixtel, zoals die vermeld staan in
de Gemeentegids Laarbeek. Verder gaan
er uitnodigingen naar het College van
Burgemeester en Wethouders en de
Gemeenteraad van Laarbeek en
persoonlijke uitnodigingen naar de
gemeenteraadsleden en commissieleden
woonachtig in Aarle-Rixtel.
Omdat de agenda van de openbare
vergadering nog niet helemaal vast staat
willen wij graag in een later stadium
hieraan bekendheid geven.
www.platformaarlerixtel.nl reacties
graag op info@platformaarlerixtel.nl

Reisdocumenten
LAARBEEK – Er zijn de laatste tijd wat
veranderingen bij het aanvragen van
reisdocumenten. De meest in het oog
springende veranderingen hebben we
hieronder voor u aangeven.
Vanaf 26 juni 2012 geen kinderen
meer bijschrijven in paspoort ouders
Met ingang van 26 juni 2012 zal een
Europese regeling van kracht worden die
één persoon per paspoort voorschrijft. Het
bijschrijven van kinderen in de paspoorten
van hun ouders is dan niet meer mogelijk.
Na 26 juni 2012 moeten kinderen daarom
een eigen reisdocument hebben en
kunnen ze niet meer meereizen op het
paspoort van hun ouders. Het paspoort
van de ouder blijft gewoon geldig totdat de
datum geldigheid op het reisdocument is
verlopen.
Jeugdtarief Nederlandse Identiteitskaart voor kinderen tot 14 jaar
Om de kosten vanwege één persoon per
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paspoort voor burgers te beperken is per
1 januari 2010 het jeugdtarief voor een
Nederlandse Identiteitskaart (NIK)
ingevoerd. Het jeugdtarief van een NIK
geldt voor jongeren tot 14 jaar en is € 8,-.
Die prijs is vergelijkbaar met de prijs van
een bijschrijving in een paspoort.
Legitimatieplicht vanaf 14 jaar
Personen vanaf 14 jaar hebben een
legitimatieplicht. Wanneer u een identiteitskaart aanvraagt en u bent 14 jaar of
ouder dan komt u niet meer in aanmerking voor het jeugdtarief. De prijs voor
een identiteitskaart is dan € 42,-. Wij
adviseren u om een identiteitskaart aan
te schaffen voordat het betreffende kind
14 jaar wordt en nog in aanmerking kan
komen voor het jeugdtarief van € 8,-.
De regeling dat kinderen van 14 jaar
eenmalig kosteloos een identiteitskaart
konden aanvragen is vervallen per 1
januari 2010.
Boek tijdig (digitaal) een afspraak
voor het aanvragen van een reisdocument. Wanneer u een reisdocument wilt aanvragen moet u hiervoor
een afspraak te maken. U kunt digitaal
een afspraak maken via onze website
www.laarbeek.nl. Als u online een afspraak maakt kunt u uw afspraak 24 uur
per dag rechtstreeks in onze agenda
plannen en kunt u alle tijden zien die
beschikbaar zijn. U kunt ook tijdens
onze kantoortijden telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0492
469 700. Als u meerdere documenten
wilt aanvragen dan moet u voor elk
document een afspraak maken. Wij
raden u aan om op tijd een afspraak te
maken zodat het door u gewenste
tijdstip nog beschikbaar is. Het kan
voorkomen dat het afsprakenloket op
sommige dagen of tijden snel is
volgeboekt.

Zorg voor alle generaties!

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

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (` 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl
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Zoals u ongetwijfeld weet, wordt de
maand mei elk jaar landelijk betiteld als
fietsmaand. Natuurlijk doet ADW daar
ook aan mee en we hebben naast het
normale programma, een drietal andere
sportieve fietstochten op het programma
staan.
Allereerst is dat de moederdaggezinsfietstocht op 9-5, afstand 32 km. en het
vertrek is om 09.30 uur vanaf ‘t Heuveltje,
Dorpsstraat 86. Deelname staat niet
alleen open voor moeders maar ook voor
anderen. Men fietst in groepsverband met
een snelheid van ongeveer 16 km. per
uur. Deelname is gratis, er is een koffiepauze en men krijgt een tractatie. Meer
informatie is verkrijgbaar bij Toon Vogels.
te. 382608.
Een week later op 16-5 de Dorp Aan de
Riviertochten, bij deze geheel uitgepijlde routes is er keuze uit de afstanden
40-60-100 en 150 km. Voor de twee
grootste afstanden kan men vertrekken
tussen 07.30 en 09.30 uur en voor de 40
en de 60 km. tussen 07.30 en 11.00 uur.
Ook hier is het vertrek bij ‘t Heuveltje. Er
bestaat de mogelijkheid om in groepsverband en onder ADW-begeleiding te
fietsen voor de 150 km. is het vertrek om
07.35 uur voor de 30+ groep en om 07.40
uur voor de 28 km. groep. De 25km.
groep fiets de 100 km. en die starten om
08.30 uur.
Bij Theo Sterken tel. 381680 kan men
meer informatie krijgen. Voor een versnapering wordt gezorgd.
Op zondag 30-5 de Ladies Onlytochten, bij deze tochten is er keuze uit 45
en 60km.. De inschrijfgelden van deze
uitgepijlde routes komen geheel ten
goede aan het KWF ter bestrijding van

Pagina 37
borstkanker. Het is de bedoeling dat
alleen dames deze ritten fietsen. Inschrijven en vertrekken kan men tussen
09.00 en 10.00 uur vanaf ‘t Heuveltje.
Voor de deelneemsters hebben wij diverse verrassingen in petto. Meer informatie
is verkrijgbaar bij Rini Daniëls tel. 382340.
Uitgebreide informatie over bovenstaande
en andere ADW-activiteiten is te bekijken
op www.aandewielen.nl.
afd. publ.

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

Aangeboden:
Wilt u een mooie muurschildering op
uw baby- en/of kinderkamer? Bel gerust
voor meer informatie met Geertje: Tel. 0652673010.

Gevonden:
In de Janssensstraat Kinder Oma-fiets,
merk Ranger, kleur zwart. Type: Holland
Classic.
Fiets staat op slot, met passende sleutel
bent u weer de rechtmatige eigenaar. U
kunt contact opnemen met:Theo
Sanders, Aarle-Rixtel. Mob: 0612088821
Gezellige lente tuinfair 2e pinksterdag, Van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Aarleseweg 3 lieshout.
www.brocantefabriek.nl
www.madeliefste-creatief.nl
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GELUKKIG ZIJN
Uit talloze onderzoeken blijkt dat gelukkige mensen langer
leven. Ze zijn lichamelijk gezonder, socialer, energieker,
vriendelijker, flexibeler en vindingrijker. Ze hebben een
groter zelfvertrouwen, verdienen meer geld en stralen een
prettige energie uit. Geluk vergroot de arbeidsproductiviteit en de
arbeidsvoldoening, vermindert het ziekteverzuim en gelukkige mensen
werken veel beter samen. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse werknemers zich
niet bijzonder gelukkig voelen in hun werk in vergelijking met andere landen in Europa.
Veel werknemers hebben een burn-out, lichamelijke klachten of ervaren stress. Stress
en burn-out kosten het Nederlandse bedrijfsleven enorm veel geld. Om meer geluk te
ervaren in je werk is het een eerste vereiste dat je een baan en een werkomgeving
hebt die bij je past.

VRIJ VAN STRESS
Stress is de grootste blokkade van geluk. ‘Stress’ is het Engelse woord voor
‘spanning’. Spanning is op zich een gewone, natuurlijke reactie. Een goede reactie,
wanneer er moet worden gepresteerd. Of een signaal, wanneer er gevaar dreigt. Daar is
niks mis mee, zo lang er maar een gezonde spanning is. Te veel werk leidt tot
verminderde effectiviteit en stress, maar voor te weinig of saai werk geldt hetzelfde.
Het gaat erom een goede balans te handhaven tussen de uitdagingen waarvoor je
staat en de bekwaamheden die je hebt in relatie tot deze uitdagingen.
Wanneer de uitdagingen die we aangaan groter zijn dan onze mogelijkheden, dan
lopen we gevaar om in de stress te geraken. Er is dan te veel spanning. Wanneer
deze overspanning te lang aanhoudt en onvoldoende wordt afgewisseld met
herstelperioden, dan worden lichamelijke en geestelijke reserves uitgeput. Dan dreigt
‘burn out’.

OORZAKEN VAN STRESS
Het zijn meestal niet de luie medewerkers die in de stress raken. Die hebben
voldoende strategieën ontwikkeld om het werk aan hen voorbij te laten gaan. Het zijn
juist de ijverige medewerkers, die gevaar lopen. In de tweede kolom van onderstaande
tabel zullen zij zich snel herkennen.

10 oorzaken van stress
1.Overwerk
2.Onderbrekingen en storingen
3.Deadlines
4Regelmatige wisselingen van saaie naar
veeleisende activiteiten
5.Te veel werk
6.Onvoldoende tijd voor persoonlijke
bezigheden (pauze, lunch)
7.Kritieke beslissingen moeten nemen
8.Onaangename zaken moeten uitvoeren
9.Overmaat aan papierwerk en
administratie
10.Moeten uitvoeren van nieuwe en
onbekende zaken

De werkelijke oorzaken
1.Als een spons te veel werk opnemen
2.Grote loyaliteit naar de werkgever
3.Fysieke kwetsbaarheid
4.Overenthousiasme
5.Goed leiding kunnen ontvangen
6.Geen ‘nee’ kunnen zeggen.
7.Geen notie van tijd nemen
8.Niet van ophouden weten
9.Emotioneel reageren
10.Sociale afhankelijkheid
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AGENDA
Datum
Tijd
Activiteit
AfstandVertrek
27 april
13.30 Fietstocht 30 km
15 km/uur
19.00 Fietstocht 30 km
18à20 km/uur
19.00 Fietstocht 40 km
25 km/uur
29 april
19.00 Wandeling
1 uur
30 april
17.00 Oranjeloop
De Klumper
02 mei
10.00 Wandeling
2 uur
04 mei
13.30 Fietstocht 30 km
15 km/uur
19.00 Fietstocht 30 km
18à20 km/uur
19.00 Fietstocht 40 km
25 km/uur
06 mei
19.00 Wandeling
1 uur
09 mei
10.00 Wandeling
2 uur
11 mei
13.30 Fietstocht 30 km
15 km/uur
19.00 Fietstocht 30 km
18à20 km/uur
19.00 Fietstocht 40 km
25 km/uur
16 mei
10.00 Wandeling
2 uur
18 mei
13.30 Fietstocht 30 km
15 km/uur
19.00 Fietstocht 30 km
18à20 km/uur
19.00 Fietstocht 40 km
25 km/uur
20 mei
09.00 Gezondheid op school
19.00 Wandeling
1 uur
22 mei
13.00 MegaMuziekManifestatie
23 mei
10.00 Wandeling
2 uur
Gezondheidsteam Aarle-Rixtel, Willem Verhoeven

vanaf
Kapel
Kerkplein
Kerkplein
Couwenbergh
Lieshout
Couwenbergh
Kapel
Kerkplein
Kerkplein
Couwenbergh
Couwenbergh
Kapel
Kerkplein
Kerkplein
Couwenbergh
Kapel
Kerkplein
Kerkplein
Brukelum
Couwenbergh
tent Heuvelplein
Couwenbergh
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Binnenkort is het zover. Op donderdag 29 April zijn we voor
het laatst open
in Aarle-Rixtel. Daarna gaan we na een korte maar grondige
verbouwing verhuizen naar Son en Breugel.
Opening 8 Mei ( Moederdag ).
Daarom willen we nu alvast alle klanten uit Aarle-Rixtel
bedanken voor de afgelopen jaren. Voor velen van u hebben
we tenslotte vele mooie creaties mogen maken.
Vaak voor feestelijke en soms ook voor minder leuke
gebeurtenissen.
Omdat we natuurlijk niet alles meenemen naar Son hebben
we het aantal artikelen voor de uitverkoop flink uitgebreid

Kortingen van 20 tot 80 %
Vanaf zaterdag de 24e:

Alle planten
50% korting
Nieuwsgierig naar de nieuwe winkel,
welkom!!

u bent van harte

De Groenstylist Duncan Weijers
Ons nieuwe adres vanaf 8 mei:
Heistraat 9 5691 CA
Son en Breugel

Bericht van:

Swing mee met harmonie De
Goede Hoop!
In navolging van het succesvolle
Pinksterconcert vorig jaar geeft harmonie
De Goede Hoop ook dit jaar acte de présence tijdens het Klokkendorper Festival.
Zaterdagavond 22 mei zal zij een avondvullend programma neerzetten dat dit
keer in het teken staat van ‘de swing’.
Na een geslaagde eerste samenwerking
tussen de Klokkendorperorganisatie en
De Goede Hoop, hebben beide partijen
besloten de opzet van de zaterdagavond
van het festival te continueren.
De harmonie liep al langer met het idee
rond om een programma neer te zetten
met de bigband Sonic Blast onder leiding
van de Aarlese Richard Beeren. Waarom
dan niet een swingend programma in een
volle tent voor eigen publiek? Het thema
‘swing’ was geboren. Rond dit thema is
een programma gemaakt dat divers is,
toegankelijk voor iedereen en bovenal bol
staat van swingende muziek. De harmonie zal de avond openen met een Spaans
/Latijns-Amerikaansprogramma. Zangeres Ingrid Zeegers zal tevens haar medewerking verlenen met vier nummers uit de
musical- en popwereld, begeleid door de
harmonie. Aan het einde van dit programma zal de bigband aanschuiven om met
een drietal muziekstukken een knallende
afsluiting van het harmoniegedeelte te
geven. Dan neemt Sonic Blast het heft in
handen en zal het publiek vermaken met
zijn compacte, swingende en dynamische sound. Deze Eindhovense bigband
heeft afgelopen jaar de eerste prijs behaald op de Dutch Bigband Contest in
Enschede, dus dat belooft wat: een volle
laag bigband-muziek van de hoogste
plank! Als afsluiter van deze avond heb-
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ben we de Aarlese Top-100 band NOEXIT weten te strikken. De leden van
deze band vormen al jaren een hecht
team met een breed repertoire. Zij zullen
‘de swing’ verplaatsen naar de dansvloer.
Met hun spetterende rocknummers,
geweldige disco en gezellige sfeervolle
meezingers en smartlappen zullen ze
voor een feestelijke afsluiting van de
avond zorgen. Kortom: een programma
met voor elk wat wils dat je niet mag
missen!
Dit programma zal zich voltrekken tijdens
Pinksteren op zaterdagavond 22 mei in
de tent van het Klokkendorper Festival
aan het Heuvelplein in Aarle-Rixtel.
Aanvang van de avond is om 20:00 uur en
eindigt om 01:00 uur. Kaarten à € 6,- zijn
in de voorverkoop te verkrijgen via
www.klokkendorperfestival.nl en op de
avond zelf aan de kassa. Voor meer info
zie bovengenoemde site.

9 en 13 mei Grote boekenmarkt
in het Kouwenbergs kerkje.
Op zondag 9 mei en Hemelvaartsdag,
donderdag 13 mei, wordt er in het
Kouwenbergs kerkje te Aarle-Rixtel een
grote boekenmarkt gehouden.
Dankzij de gulle gaven van een groot
aantal mensen is er een grote voorraad
boeken aanwezig waaruit boekenliefhebbers te kust en te keur hun keuzes
kunnen maken.
Het aanbod varieert van literatuur tot
lichtere romans, van Brabantia tot algemene naslagwerken, kinderboeken,
natuur en historie enz. enz.
Net als vorig jaar worden er schappelijke
prijzen gehanteerd zodat iedereen aan
zijn trekken kan komen.
De opbrengst van de boekenmarkt komt
geheel ten goede aan de restauratie van
het kerkje en zijn interieur.
De boekenmarkt begint 9 mei en op 13
mei om 11.00 uur, gelijktijdig met de
jaarmarkt.

Bericht van: 50 jaar geleden
1 april Ernstig ongeluk op de Kanaaldijk te Aarle-Rixtel
Toen schipper Kuypers van m.s. “Risico”
gisteren aan de Kanaaldijk in Aarle-Rixtel
aangemeerd lag, maakte zijn 15-jarige
zoon Hendricus hiervan gebruik om een
tijdje te voetballen op een terrein aan de
Kanaaldijk. Tijdens het spel rende de
jongen de bal achterna, op het moment
dat vanuit Den Bosch een auto naderde,
bestuurd door de heer E. uit Helmond.
De knaap werd door de auto gegrepen en
werd tegen het wegdek geslingerd. Zijn
ouders zagen het ongeluk gebeuren.
Dokter Terrsmette uit Aarle-Rixtel, die
spoedig ter plaatse was, constateerde
een schedelbasis fractuur en liet het
slachtoffer naar het St. Lambertus
ziekenhuis in Helmond overbrengen.
5 april Een jubilerende getrouwe
Mejuff. Maria Slaats van hier ging op 4
april 1920 in dienstbetrekking bij het
destijds te Asten – sinds 1924 hier
wonende – echtpaar, de heer en mevrouw
Hendriks – van der Steen. Veertig jaar
lang schitterde zij niet alleen uit door
haar arbeid, welke voorbeeldig was, maar
omringde zij de talrijke leden van dat
gezin met ongeëvenaarde zorgen. De
oude mevr. Hendriks, sinds enige jaren
weduwe, omringt zij met haar nooit
aflatende zorg. Zij was vooral in de
moeilijke en drukke jaren, veroorzaakt
door zware ziekte en enige sterfgevallen
in dat gezin, de grote steun en hulp. De
familie Hendriks wenst, in strijd met de
bedoelingen van de jubilaresse, het 40jarig dienstjubileum feestelijk te
herdenken. Het voltallige gemeentebestuur en de geestelijke uit de parochie
waren dan ook gisteren aanwezig.
Burgemeester Janssens reikte namens
H.M. de Koningin de jubilaresse de
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bronzen eremedaille verbonden aan de
orde van Oranje Nassau, uit. De
burgemeester zei o.a. dat het hem
verheugde dat naast andere, vooral ook
de langdurige huishoudelijke trouwe
dienst door het hoogste gezag in den
lande op de juiste wijze werd
gehonoreerd. Kapelaan van de Ven
feliciteerde mej. Slaats namens de
pastoor, die wegens ziekte verhinderd
was aanwezig te zijn. Aan de receptie
was dus geen bijzondere bekendheid
gegeven op uitdrukkelijk verlangen van de
jubilaresse zelf, maar de naaste relaties
kwamen om de feestelijke gelukwensen
aan te bieden. Heel de dag door
stroomden nog felicitaties binnen. Deze
feestdag getuigde van de hoge
waardering en dankbaarheid jegens deze
jubilaresse, die zich ten nauwste
verbonden voelt met de familie Hendriks.
6 april Priesterfeest
De buurtschap “Het Laar” bereidt zich
andermaal voor op de viering van een
priesterfeest. Het was vorige malen ook
gebruikelijk, dat heel de parochie in de
kosten van een en ander bijdroeg.
Hierom zal een algemene collecte van
huis tot huis wordeen georganiseerd,
opdat ook ditmaal elke parochiaan de
gelegenheid zal hebben zijn bijdrage te
storten. Vanaf vrijdag a.sd. kan men de
collectanten van “Het Laar” verwachten.
9 april Geslaagd
Op het te Vught gehouden voor
kraamverzorgster slaagde onze dorpsgenote mej. Nellie Heesakkers.
13 april Bouwvakkers
Heden zaterdag en vervolgens maandag
en dinsdag kunnen de bouwvakkers in
verband met de aanstaande feestdagen
48 vakantiebonnen ter verzilvering aanbieden bij de plaatselijke agent, de heer
Jan van Kilsdonk, Mariastraat 28. Hedenmiddag van 3 tot 7 uur en maandag en
dinsdag van 7 tot 9 uur in de namiddag.

