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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
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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
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 088-7891600
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 26 maart t/m vrijdag 1 april
Zaterdag 26 maart
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst
Noud en Mio Raaijmakers
Kevin van de Ven
(verj.)
Overleden ouders van de Heijden – van Melis en Jo
Zondag 27 maart – 3e zondag van de vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dames- en Herenkoor
Doortje van Roij
(sterfd.)
Tonia van Dijk
(fund.)
Sjef Heesakkers
(buurt)
Martien Verbeeten
(j.get.)
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
Overleden ouders v. Boxmeer – Vlemmings
Christ van Bommel
(buurt)
Overleden familie Heesakkers - Ceelen
Bijzondere intentie
(van Boh.)
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 30 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag 2 april t/m 8 april
Zaterdag 2 april
18.30 uur Kerk Eucharistieviering - Dames koor
Nel van Lierop
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Zondag 3 april - 4e Zondag van de Vasten (“Laetare”)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Cantorij
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Overleden ouders Beekmans – v. d. Berg
(verj. vader/fund.)
Miet Verhoeven
(verj./sterfdag)
Sien Nooijen
(fund.)
Martina Aarts – van der Leemputten
Bas en Anny van de Kerkhoff
(par.)
Familie van den Oever
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Jan Romme
Wim van Dijk
(Cantorij)
Martien van de Kerkhof
Bijzondere intentie
Woensdag 6 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
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Overleden
Maria Aarts- van der Linden, Bosscheweg 20, 72 jaar.
Maria van Roij, Mariëngaarde kamer 20, 80 jaar
Tiny Wich, Dorpsstraat 35, 86 jaar
Gedoopt
Vince van Os, Terlingenplein 35.
Anouk Brouwers.
Spreekuren Pastorie
Wilt U een persoonlijk gesprek met pastor Engels, dan kunt u daarvoor bellen naar tel.
nummer 462497.
Op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur is er een
medewerkster aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen
over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart
of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op woensdag 23 maart a.s. van
20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van 10 april a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.

Vastenactie 2011
Evenals voorgaande jaren kiezen we ook dit jaar voor de vastenactie een project in
Ghana. In een klein dorpje behorend bij de leefgemeenschap Duayaw Nkwanta staat
een Katholieke school waarvan het dak in een heel slechte toestand verkeerd. Omdat
we het belangrijk vinden dat kinderen onderwijs krijgen en dat dit in een acceptabele
omgeving gebeurd willen we proberen voldoende geld bij elkaar te krijgen met de
vastenactie om het materiaal te kopen voor een nieuw dak. De bewoners gaan dit dan
zelf repareren zodat hier geen kosten voor gemaakt worden.
Een van de leden van de werkgroep (Ton Schepens) is voor langere tijd in Ghana en wil
na terugkomst graag het project en ook de andere projecten die tot nu toe gerealiseerd
zijn aan jullie toelichten en dit ondersteunen met beeldmateriaal. Iedereen is daarvoor
van harte uitgenodigd in het Kouwenbergs kerkje op woensdag 6 april.
MOV groep Aarle-Rixtel.
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Uitreiking BVL.
Op donderdagmiddag 3 maart heeft
basisschool de Heindert te Aarle-Rixtel
het Brabants Verkeersveiligheids Label
(BVL) ontvangen. Het BVL geeft aan dat
de school in haar lessen voldoende
aandacht besteedt aan verkeersveiligheid
en activiteiten daaromheen organiseert.
Het was een feestelijke middag. Eerst
hebben de kinderen een leuke fietsactiviteit gedaan. Wie was de snelste in
groep 1 t/m 6, of wie was de langzaamste
van de kinderen in groep 7 en 8, die een
uitgezet parcours aflegde?
Daarna zijn de kinderen gezamenlijk naar
het gazon voor de school gegaan en
hebben gezien, dat meneer Theo en
juffrouw Ingeborg uit handen van dhr. Th.
Beks, adviseur van de provincie NoordBrabant, het BVL ontvingen.
Nadat de directeur Ingeborg Westerbeek
de gasten had verwelkomd en de
kinderen had toegesproken gaf ze het
woord aan dhr. Th. Biemans, wethouder
van Verkeer en Vervoer van de gemeente
Laarbeek. Hij sprak een woordje tot de
kinderen. Daarna sprak de heer Th. Beks
tot de kinderen en gaf ze nog wat tips
mee voor de toekomst. Beide heren
gaven aan hoe de kinderen zo veilig
mogelijk van en naar school kunnen
komen en gaan. ‘Draag opvallende kle-

ding. Ouders, parkeer de auto’s op de
daarvoor bestemde plaatsen of parkeer
liever op vijf minuten loopafstand, zodat
de kinderen toch iedere dag zelf in
aanraking komen met het verkeer.’
Ook in de toekomst zal de zorg voor de
verkeersveiligheid van de school
noodzakelijk blijven.
En bij het behalen van dit resultaat
hoorden felicitaties aan iedereen, die met
volle inzet gewerkt hebben om dit
resultaat te bereiken, waarbij de
verkeersouders een belangrijke bijdrage
hebben geleverd.
Het label is een prachtig bordje en krijgt
een eervolle plaats op school.
Werkgroep BVL de Heindert.

LOGEERHUIS EN
DAGBESTEDING BIJ DE HOEVE
Wil je graag af en toe eens logeren of
een dagje verblijven op een boerderij?
Kom dan geheel vrijblijvend eens een
kijkje bij ons nemen in Milheeze. Samen
met leeftijdsgenoten (± 6 t/m 16 jaar) met
ADHD, Autisme spectrum stoornissen
en/of een licht verstandelijke beperking
bieden wij jou een leuk verblijf. Voor
meer informatie zie: www.bijdehoeve.nl.
Bellen of mailen mag natuurlijk ook:
06-26447818 en info@bijdehoeve.nl.

Dankbetuiging
Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor alle steun en hulp. Voor alle
attenties, kaarten, telefoontjes en bezoek in het ziekenhuis.
De aandacht en het medeleven is voor mij een grote steun.
Harrie van Boxmeer

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Verandering van spijs…

Smikkelen in Laarbeek
LAARBEEK - Erop uit in Laarbeek? Kom
Smikkelen! Met het nieuwe 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 zes smikkels
tegelijkertijd worden aangeboden en een
consumptie is verplicht bij inlevering van
een Smikkel. Het Smikkelboekje kost
€ 12,50. Hiervoor krijgt u tien waardebonnen (Smikkels), die een maximale
waarde vertegenwoordigen van maar liefst
€ 60,-.
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: De Pelgrim (voorheen De
Vijfeijken).
De Smikkels variëren van een lekkere
zelfgemaakte tomatensoep tot een
heerlijke grote gehaktbal, een broodje
tonijn of zalmsalade (voor degenen die
niet van vis houden is er een verrukkelijk
alternatief), een lekker appeltaartje, een
heerlijke panini of keuze uit een van de
heerlijke voorgerechtjes van het maandmenu van De Hommel. De Smikkelboekjes zijn vanaf nu verkrijgbaar bij de
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deelnemende bedrijven en VVVagentschap Aarle-Rixtel Drogisterij
Raijmakers en VVV Gemert-Bakel. De
Smikkels zijn tot 31 oktober 2011 in te
leveren
bij
de
deelnemende
gelegenheden.

Uitslag enquête Jeugd3daagse
Direct na de Jeugd3daagse van vorig jaar
hebben we alle deelnemers uitgenodigd
om
via
onze
website
www.jeugd3daagse.nl een enquête in te
vullen. Als organisatie willen we tenslotte
erg graag weten wat jullie van het
evenement vinden en we zijn dan ook
zeer blij met jullie reacties. We hebben
ruim 80 ingevulde formulieren mogen
ontvangen met daarop de beoordelingen,
maar ook al jullie tips om het evenement
nog leuker te maken. Verschrikkelijk
trots zijn we met de einduitslag die jullie
gaven aan de Jeugd3daagse: 45% gaf
ons een 8, 15% een 9 en zelfs 25% een
10. Tegelijkertijd zijn we ook weer hard
aan het werk om, met jullie opmerkingen,
dit jaar nog beter ons best te gaan doen
voor iedereen. Onder de deelnemers van
de enquête hebben we twee kadobonnen
verloot als dank voor het invullen. De
gelukkigen zijn Marin Ket en Eline
Daniëls. Zij hebben inmiddels hun prijs in
ontvangst mogen nemen. Iedereen
bedankt voor het invullen van de enquête.
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Martien v.d. Heuvel- Jo Kicken- Wilke v.
Thiel- Jeanne Smits.

Beste mensen van Aarle-Rixtel,
-Iedere dag overlijden er 108 mensen aan
een hart- of vaatziekte.
-28 personen zijn jonger dan 75 jaar.
-950 mensen worden per dag opgenomen
in het ziekenhuis als gevolg van hartvaatziekten
-1.000.000 mensen in Nederland hebben
een hart- of vaatziekte.
Hoewel dat er al veel minder zijn dan een
aantal jaar geleden, zijn dit er nog altijd
veel te veel.
De Nederlandse Hartstichting werkt
hard om die aantallen naar beneden te
krijgen. Eigenlijk is er geen beter reden
om aan u een bijdrage te vragen en te
geven tijdens de collecteweek van 3 t/
m 9 april.
Dus beste mensen geef een bijdrage aan
onze collectanten want iedereen kent
iemand die met hart- en vaatziekten te
maken heeft. Een familielid, collega,
vriend(in) of iemand uit de buurt. Doe het
voor hem of haar en dan zijn wij u erg
dankbaar namens de Nederlandse
Hartstichting.
Met hartelijke groeten comité AarleRixtel, Tonny Verleisdonk- Ben Sibon-

Sonjazz bij
Wim Beeren
Jazz Society op 30 maart
Op woensdag 30 maart treedt Sonjazz
op bij Wim Beeren Jazz Society in café
Van Bracht in Aarle-Rixtel.
Sonjazz staat voor de band van
zangeres Sonja van Vonderen, die verder
bestaat uit drummer Kees van Eersel,
gitarist Wido van Eerdsel, bassist John
van de Oever, toetsenist Aldo Reket en
saxofonist Peter Steenbakkers.
Sonjazz heeft een breed jazzy repertoire, overgoten met pop-, blues- en funk
invloeden. Als grote voorbeelden gelden
o.a. Dianne Krall, Rigmor Gustafson en
Van Morrison. Als backline voor de
fameuze aansluitende jamsession fungeert op deze avond het trio van pianist
Ruud Jacobs. Aanvang 20.30 uur, entree
zoals altijd gratis.
Wim Beeren Jazz Society: een
bruisend en inspirerend jazzpodium,
waarbij je in een ongedwongen en
gezellige sfeer oude bekenden en
nieuwe vrienden ontmoet !

www.wimbeerenjazzsociety.nl

Dankbetuiging
Ik wil graag iedereen bedanken, die met ons heeft meegeleefd in de dagen rond
het overlijden van mijn man

Jan van Arkel
Kolonel-Vlieger b.d. der Koninklijke Luchtmacht.
Uw bloemen, uw kaarten, uw bezoeken en uw aanwezigheid bij de plechtigheid
in het crematorium zijn voor mij, mijn kinderen en kleinkinderen een grote steun.
Anne van Arkel-Halliwell
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Dorpsplatform Aarle-Rixtel krijgt
budget voor ondersteuning
vrijwilligersinitiatieven

Jubileumconcert
Nizozemska op 27 maart 2011
In 1986 begon een groepje enthousiaste
muzikanten met het maken van
Oberkrainermuziek in Brabant. Nizozemska was geboren! In 25 jaar zijn ze
uitgegroeid tot een zeer ervaren en
nationaal en internaal uitstekend bekend
staand Oberkrainer Ensemble.
In originele klederdracht, met accordeon,
trompet, klarinet, bas, gitaar en zang,
brengen ze Sloveense vrolijkheid en
melancholie. 2011 is het zilveren
jubileumjaar van Oberkrainer Ensemble
Nizozemska. Alle liefhebbers van de
Oberkrainermuziek en vrienden van
Nizozemska zijn van harte uitgenodigd
om dit jubileum te vieren op de jaarlijkse
fanmiddag op zondag 27 maart 2011 in
“Zalencentrum De Smed”, Dorpsstraat
40, Helmond (Stiphout), van 14 tot 17 uur,
zaal open om 13 uur. In de zaal is gedurende de hele middag de bar geopend
en de toegang is gratis. Nizozemska
verheugt zich op een grote aanwezigheid
van muziekvrienden om te genieten van
een beslist sfeervolle middag. Voor meer
informatie over het ensemble, zie
www.nizozemska.nl.

Hoewel er al eerder een bericht heeft
gestaan in de Laarbeeker wil Dorpsplatform Aarle-Rixtel er nog een keer
melding van maken dat de gemeente
Laarbeek alle Laarbeekse dorpsfora heeft
voorzien van een budget waarmee ze
vrijwilligersinitiatieven in hun eigen dorp
eenmalig kunnen ondersteunen. Het doel
is om initiatieven, die de leefbaarheid en
samenhang in de dorpen ten goede
komen, een extra impuls te geven. De
gemeente heeft dit budget aan de
dorpsfora in beheer gegeven, omdat bij
hen het behoud van de leefbaarheid een
speerpunt is en omdat zij een goed beeld
hebben van wat er leeft in hun dorp.
Omdat de gemeente slechts enkele
criteria heeft aangegeven waaraan de
initiatieven moeten voldoen zullen de
dorpsfora naar eigen inzicht aanvullende
richtlijnen en voorwaarden opstellen om
goed te kunnen beoordelen welke
subsidieaanvragen in aanmerking komen
voor een bijdrage uit het budget en welke
niet. Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft zich
tot taak gesteld om zo snel mogelijk een
beleidsplan hiervoor op te stellen. In de
vergadering van 4 april zal er een
“subsidiecommissie” gevormd worden die
een en ander gaat uitwerken en die te
zijner tijd ook de subsidieaanvragen zal
beoordelen. Heeft u een goed idee om de
leefbaarheid in Aarle-Rixtel te verbeteren,
hoeft u met uw aanvraag niet te wachten.
U kunt de aanvraag schriftelijk indienen
bij het secretariaat van Stichting
Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Kannelustweg
11, 5735 EJ Aarle-Rixtel of per e-mail aan
info@dorpsplatform.nl
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Garagesale/rommelmarkt in de
Wijk Strijp en omliggende straten
in Aarle-Rixtel op zaterdag 26
maart
Na het succes van vorig jaar houden de
bewoners van de wijk Strijp te AarleRixtel wederom een garagesale/
rommelmarkt op zaterdag 26 maart 2011
van 9.00 uur tot 15.00 uur. Dit jaar doen
ook de straten Janssensstraat, Barthold
van Heesselstraat, Rode- en Blauwe
Schutplein en Laag Strijp mee. Totaal
hebben een kleine 40-tal deelnemers
zich aangemeld.
De deelnemers verkopen op deze dag
vanaf de oprit of vanuit de garage hun
overtollige spulletjes.
De toegang is gratis. Bezoekers kunnen
op Piushof 19 een gratis plattegrond van
alle deelnemers ontvangen.

Het voorfront van plan Kersten ziet er
mooi uit,
dat is over het algemeen het dorpse
geluid.
Een enkel pand aan de Dorpsstraat,
zou ook omgetoverd moeten worden in
die staat.
Want telkens als ik uit de Kerkstraat
kom,
kijk ik tegen een vieze vuile gevel aan,
het is niet leuk wat ik dan brom.
Over Zonnetij hoor je ook vele verhalen,
het komt er wel mooi uit te zien,
maar toch zijn er mensen die balen.
Ze krijgen waar ze voor hebben
ingeschreven,
die appartementen zijn door de
woningstichting,
schijnbaar aan de Zorgboog gegeven.
Het zijn ook nog de duurste volgens
bronnen,
nu kan de zon ´s ochtends niet schijnen,
op sommige pyama´s en nachtjaponnen.
RD

Overal en altijd
toegang tot de bibliotheek
Brabantse bibliotheekleden primeur met
nieuwe App ‘de Bibliotheek’
Nederland telt meer dan 3,3 miljoen
smartphone gebruikers. Zij hebben via
hun mobiel direct toegang tot het internet. De vraag naar App’s groeit sterk en
ook de bibliotheek heeft hier een
antwoord op. Vanaf nu hebben Brabantse
bibliotheekleden met een smartphone
overal en altijd toegang tot hun bibliotheek. Dus ook leden van Bibliotheek De
Lage Beemden. De App ‘de Bibliotheek’
is gratis te downloaden via de iTunes App
Store en de Android Market.
De mobiele App maakt het mogelijk de
catalogus van de bibliotheek te raadplegen en direct boeken en andere
materialen te reserveren. Daarnaast zien
gebruikers gemakkelijk welke items zij in
huis hebben en wanneer deze retour
moeten. Uiteraard zijn deze op ieder moment te verlengen. De App is gebruiksvriendelijk en werkt heel eenvoudig; in
drie stappen kan men zich aanmelden.
De App maakt verbinding met de website
van de aangegeven bibliotheek en de
gebruiker beschikt over een groot aantal
functionaliteiten. Zo bevat de App ook
een verlanglijstje en een scannerfunctie.
Na het scannen van het ISBN-nummer
verschijnt er direct informatie over het
boek.
Cubiss ontwikkelde de App in opdracht
van de Brabantse Netwerkbibliotheek
voor de leden van de Brabantse Openbare
Bibliotheken.
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Bericht van:

Jubileum –familie- fietsroute op
zondag 17 april 2011 a.s.
Zondag 17 april a.s. is het weer zover.
We gaan dan gezellig met familie,
vrienden en bekenden een prachtige
route fietsen van ongeveer 65 km.
Met U hopen we op een prachtige dag
met weinig wind en geen regen.
Zoals gebruikelijk startten we om half
tien bij ons wielercafé ‘t Heuveltje aan de
Dorpsstraat. Vandaaruit fietsen we
richting Bakel. Op de rotonde gaan we
rechtsaf en fietsen over rustige wegen
richting Deurne.
Onderweg kunt U genieten van de mooie
natuur.
We steken de Bakelseweg over en gaan
dan naar De Walsberg. Via de Rand-weg,
eerste stop alwaar ons een versnapering
wordt aangeboden, naar Griendtsveen.
We gaan dwars door dit prachtig dorpje
richting Helenaveen. Geef hier goed uw
ogen de kost en geniet van de prachtige
omgeving.
Zo mee en dan waant u zich op de ‘zeven
heuvelen weg ‘.
Op het adres Soemeersingel 75
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verwachtten ze ons voor een grote
middag pauze stop. Als het weer mee
zit zult u daar genieten van de rust en
het landschap.
Na een goede verzorging van de
inwendige mens, u aangeboden door
T.C. Aan De Wielen, gaan we uitgerust
op pad richting Helenaveen. Bij het
verlaten van Helenaveen houden we
richting Neerkant aan. We gaan dwars
door de Neerkant en via mooie binnenwegen naar Vlierden. Onderweg kunt u
een prachtige molen bewonderen. Verder
gaande door het afwisselend gebied rond
‘De Bikkels”, fietsen we door prachtige
bossen over goede fietswegen naar onze
derde stopen ook hier kunnen wij een
versnapering verwachten. Na de rust
pauze vertrekken we richting Berkendonkse plas. Via verbindingswegen om
Dierdonk komen we weer op Aarles
terrein. Middels de Scheepstal, Kleine
Broekdreef naar de Bakelseweg. Hier
zullen we onze laatste ‘berg’ beklimmen
en dan freewheelend Aarle-Rixtel binnen
rijden, om voldaan te arriveren op de
Dorpsstraat bij café ’t Heuveltje.
Wij hopen weer velen van U te mogen
ontmoeten.
Voor eventuele vragen kan U bellen met
Toon Vogels, tel. 0492-382608.

AUTOBEDRIJF - VOSSENBERG
Gecertifeerd Klasse 1 Bovag Autobedrijf
Verkoop; Best Car Selection / Bovag Occassion’s

Al bijna 25 Jaar
een begrip in Aarle-Rixtel
%HWDDOEDDURQGHUKRXGYRRUXZ
personen- of bedrijfsauto
5HSDUDWLH RQGHUKRXGDOOHPHUNHQ
/SJLQERXZVWDWLRQ$SNNHXULQJVVWDWLRQ
$LUFRVHUYLFH6FKDGHUHSDUDWLH 7D[DWLH
De Duivenakker 7a, 5735JA Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-382722
info@autocenter-vossenberg.nl
www.autocenter-vossenberg.nl
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Bericht van:
Toneelvereniging THEATRALE
speelt het blijspel “DOE ‘NS
NORMAAL”
“Doe ‘ns normaal” is een aangenaam
blijspel in 3 bedrijven met moderne
thema’s en een gezonde portie humor.
Het gaat over 2 mannen en 2 vrouwen,
ex-psychiatrische patiënten die in een
gewoon huis wonen, als tussenstap
tussen de psychiatrische inrichting en de
maatschappij. Een van de dames vindt
zich een kunstenares en de andere is
geobsedeerd door zelfmoord. Van de
mannen is de een ’n cynicus met scherpe tong en de ander raakt geregeld in een
depressie vanwege de producten die hij
uit zijn tuin haalt.
Ze worden begeleid door een sociotherapeute, voorheen werkzaam in de
zuigelingenzorg. Zij moet hen helpen om
hun plaatsje in de “normale” maatschappij te heroveren.
Het project wordt door de gemeente
gesubsidieerd maar de wethouder is er
geen voorstander van en wil het geld
liever ergens anders voor gebruiken.
Het huis staat in een normale straat en
ernaast komen nieuwe buren wonen ,
twee burgerlijke zussen.
In het stuk is aan de orde de dreigende
stopzetting van het project, een ramp voor
de sociotherapeute die haar baantje dan
verliest en de ex-patiënten die terug naar
de inrichting zouden moeten. Voor de
avond dat de wethouder op gesprek komt
geeft zij duidelijke instructies hoe ze
zich moeten gedragen, maar de
patiënten nemen zelf de touwtjes in
handen. De types in het stuk zijn allemaal zeer uitvergroot en er ontstaan
hilarische toestanden.
Er is weinig serieus aan het stuk, hoewel
de moraal van het verhaal: de scheidslijn
tussen
gek
en
normaal
is
flinterdun……………..
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Als u van een leuke toneelavond wilt
genieten, kom dan op 8 of 9 april naar De
Dreef in Aarle-Rixtel en leef mee met het
lief en leed van “de patiënten” en “de
normale mensen” in “DOE ‘NS
NORMAAL” gespeeld door THEATRALE
met acteurs en actrices allemaal uit
Aarle-Rixtel.
De entreeprijs is € 7,= p.p.
Kaartverkoop op de data van uitvoering
vanaf 19.00 uur in De Dreef.
Voorverkoop van entreekaartjes bij
Drogisterij VVV Raijmakers, Dorpsstraat
26 en Postkantoor Paula’s Shop,
Kouwenberg 1 te Aarle-Rixtel.

Streekmuseum
’t Pumpke.
Afgelopen 13 december is Lucie Bos
overleden. Zij heeft tot medio 1998
streekmuseum ’t Pumpke onder haar
hoede gehad. Wegens gezondheidsredenen heeft zij haar levenswerk vanaf
1999 niet meer verder kunnen uitvoeren
en was het museum gesloten voor
bezoekers. Nadat haar man Rob Verbunt
in februari 2010 is overleden, is Lucie
intensief bezig geweest met het behoud
van het museum na haar overlijden. Zij
heeft alles nagelaten aan streekmuseum ’t Pumpke. Na haar overlijden
heeft de stichting er alles aan gedaan
om dit allemaal te realiseren. 1 april
2011 is het dan zover, streekmuseum
’t Pumpke gaat weer open. De
openingstijden zijn op zaterdag en
zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Voor
groepsarrangementen zijn wij het hele
jaar door geopend op afspraak. Tel: 0492381405 / 06.10109588 de heer van Til.
info@streekmuseumhetpumpke.nl en
www.streekmuseumhetpumpke.nl

Bericht van:
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winnen. Het geld dat ingezet wordt komt
geheel ten goede aan de actie Big
Challenge en Alpe d’Huzes. Waardoor
ook onze jeugd uit Aarle-Rixtel onder de
aandacht wordt gebracht. Wilt u de foto’s
van deze manifestatie zien, kijk dan op
http://www.jannemieke-fotografie.nl/
BC%202011%20biggenrace/index.html
Op de foto zijn de kinderen van Cendra
aan het schilderen. Dat zij een gezellige
middag hebben gehad spreekt voor zich
zelf. Dat de biggen de nodige centen
mogen ophalen met hun spurten in deze
kooi. Reportad

De jeugd van Cendra.
U zult ongetwijfeld wel eens gehoord van
de jeugd van Cendra, het open
jongerencentrum van Aarle-Rixtel.
Reportad is op bezoek bij hen op
woensdag 23 februari 2011. Ad de Hoon
heeft mij uitgenodigd om te zien hoe de
jeugd de biggenkooi aan het schilderen is
voor de acties tegen kanker. U weet nog
van vroeger hoe er gewerkt werd met de
marmottenbak op de televisie. Met dit
idee heeft varkenshouder M. Nooyen
gezorgd dat de marmotten vervangen
worden door jonge biggetjes. CENDRA
jeugd en jongerenwerk uit Aarle-Rixtel
spontaan hun diensten aangeboden en
zijn met verf en kwasten aan de slag
gegaan om de baan met vrolijke kleuren
te beschilderen. Het is een hilarische
middag geworden met een verrassend
leuk resultaat. Ook zal op 9 juni dit jaar
een van de vrijwilligers ALPE d‘HuZes
meerdere malen per fiets beklimmen wat
door de jongeren op de voet gevolgd
wordt.
Op diverse plaatsen in Nederland zal
deze biggenkooi gebruikt worden bij
manifestaties en acties tegen kanker, om
geld in te zamelen. Zo was deze te zien
op 1 maart in Venray. De biggen Geer,
Goor, René en Jeroen racen naar de
ankere kant van de baan. De gokkende
toeschouwers kunnen een ballonvaart

Bouw van starters woningen aan
de Broekelingstraat.
Sinds enkele maanden is de bouw
gestart van de tien starterswoningen in de
Broekelingstraat, recht achter Mariëngaarde. Wat is hier zo bijzonder aan? In
september 2007 werd door Platvorm
Aarle-Rixtel het idee aangedragen om als
starters het heft in eigen handen te
nemen en zelf gezamenlijk te gaan
bouwen in eigen beheer. We begonnen
met een dertig tal mensen, die interesse
hadden. Reportad is in gesprek met Paul
Geenen en Marlijn Migchels, voorzitter
en secretaris van de Starters Vereniging
Laarbeek. Ze vertellen hoe alles is
gegaan vanaf eind 2008. We hadden
goede ondersteuning vanaf 2008 van de
Bieb en van een nichtje van Pieter
Verschuuren die in Boekel ervaring
opgedaan had als starter in eigen beheer.
Zij heeft haar ervaringen, goede en
slechte, aan hen doorgegeven. Toen we
zover waren dat de gemeente ons de
grond kon aanwijzen waar we konden
bouwen, kwam alles in een stroomversnelling. Viertal architecten laten komen.
De keuze viel op Novaris uit Horst, zij
hadden ervaring met starters. Gekozen
voor de jaren dertig stijl. Het bestem-

mingsplan diende te worden gewijzigd.
Overleg met de buurtbewoners. We
hebben zo veel als mogelijk was
rekening gehouden met hun wensen. De
tuin van Mariëngaarde ligt één meter
hoger, we hebben de achterzijde opgevangen door betonplaten te plaatsen. Op
de eerste verdieping zitten daarom geen
zij ramen om de privacy van de buren te
waarborgen. Samen met alle ingelote
starters gingen we procedures afspreken.
Voor ieder geld namelijk een eigen
budget. Ieder kan zijn woning indelen.
Om de twee weken een gezamenlijke
vergadering. Aan de hand van het bestek,
samen alles uitgezocht. Dakpannen,
tegels, stenen, kunststof kozijnen, alles
met hoge EP waarde. De afspraak was
dat de meeste stemmen gelden. Er zijn
vier verschillende plattegronden van de
huizen. Aan de buitenzijde is dit niet te
zien. Dus binnen zien ze er heel divers
uit. Er zijn bij het bouwen gezamenlijke
kosten, denk aan architect, bouwbegeleider, bouwopzichter, legeskosten. Ook
specifieke eigen kosten. We hebben van
de gemeente een mooie locatie
gekregen. Vlak bij de school. Geen druk
doorgaand verkeer. Ook zijn we met
maar drie koppels en zeven vrijgezellen.
Reportad merkt op: als het vogeltje een
kooitje heeft, duurt het alleen blijven niet
lang meer. De bouwaanvang was 15
december 2010. De officiële start vond
plaats op 11 februari 2011. De heer Pieter
Verschuuren heeft met het stuk slaan van
de champagnefles het startsein hiervoor
gegeven. Het was een regenachtige dag,
maar een paar partytenten losten dat
probleem goed op. Het was met de
genodigden, familieleden, een gezellig
samen zijn. Reportad is benieuwd
wanneer de oplevering van de woningen
gepland staat. Zonder tegenslagen, zoals
vorst, regen, niet werkbare dagen, zoals
dat in de bouw gebruikelijk is, gaan we
ervan uit dat die ligt rond derde, vierde
kwartaal van 2011. Paul en Marlijn
vertellen dat ze bijzonder veel mede-
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werking van de gemeente ambtenaren
van Laarbeek hebben gekregen. Met
name Lisette Heesakkers, Boudewijn van
Liempd mogen best genoemd worden.
We willen ook zeker de wethouder niet
vergeten. Ook deze ondersteunde van
harte het plan. Het eigen initiatief wordt
door Laarbeek zeker ondersteund. Ook
mag best een pluim gegeven worden aan
het bestuur van de Starters Vereniging
Laarbeek. Want zij zijn toch het
aanspreekpunt zowel voor de starters, de
gemeente, de architect, de project
begeleider. Zij dienen toch alles in de
juiste baan te houden. Ik wens hen dan
ook alle succes toe met deze taak. En
een goede toekomst aan alle toekomstige bewoners. Reportad komt graag
kijken wanneer de woningen worden
opgeleverd. Paul bedankt voor de fijne
ontvangst en de lekkere koffie. Reportad.

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze.
Uw meest complete meubelwinkel en
meubelfabriek voor al uw meubelen –
slaapkamers – tienerkamers en senioren
meubelen. Gordijnen – vloerbedekking –
vitrage – vinyl – Novilon en laminaat en
slaapkamertextiel. 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 incl. meten, maken, hangen
en leggen. Inruil van uw oude meubelen
mogelijk. Tevens verkoop inruil meubelen.
Komt zien, het is de moeite waard.
Voorjaars/paasworkshop.
Woensdag 6 en donderdag 7 april
voorjaars/paasworkshop met High-tea.
Woensdag 4 mei Moederdag workshop
met High-tea. Voor meer info
www.thee-en-meer.nl of 06-20219398
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Bericht van:
DE ZWARTE FANFARE
GEEFT VOOR DE 30E
KEER EEN RUNDJE
BLOASMUZIEK
IN CAFE ‘T HEUVELTJE.
Op zondag 3 april houdt blaaskapel De
Zwarte Fanfare, die dit jaar 35 jaar
bestaat, weer een Rundje Bloasmuziek.
Het jaarlijks terugkerend evenement
wordt gehouden in café zaal ‘t
Heuveltje aan de Dorpsstraat 86 in
Aarle-Rixtel. Te gast zijn dit jaar de
Essener Muzikanten uit Essen België .
De groep richt zich voornamelijk op de
Tsjechische muziek. De blaaskapel komt
uit Essen, in het Noorden van de provincie Antwerpen vlak tegen de Nederlandse grens, vindt haar ontstaan in 1964 uit
de dorpsharmonie.
Het repertoire
bestaat o.a. uit composities van Gurský,
Kohoutek, Horký, Kubeš, Prajka,
Zviskovits etc. en ook eigen composi-
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ties. Kapelmeester en medeoprichter is
nog steeds Gerard Peeters. Hij studeerde aan het conservatorium van
Antwerpen en behaalde daar een Eerste
prijs op Euphonium en Bastuba. Thans
doceert hij aan diverse muziekacademies, waar hij de koperblaasinstrumenten voor zijn rekening neemt. De Zwarte
Fanfare, die hoofdzakelijk Tsjechische
muziek speelt, opent de middag en
speelt van 14.00 uur tot 15.30 uur hierna
nemen de Essener Muzikanten plaats op
het podium tot ongeveer 18.00 uur. Voor
meer informatie en het online
informatieboekje kijk op www.zwartefanfare.com De zaal is open vanaf 13.00
uur en de entree is gratis.

K lokje
Gevraagd:
Hulp in de huishouding voor 3 uur per
week. Reactie na 18 uur op tel nr. 06 41
15 41 27.

DAR
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Bericht van:
Concerten in het Kouwenbergs
kerkje van Laarbeeks
strijkkwartet en Simits
Op zondag 27 maart en zondag 3 april
vinden er weer een tweetal concerten
plaats in het Kouwenbergs kerkje .

Zondag 27 maart is het Laarbeeks
strijkkwartet te beluisteren.
Het Laarbeeks Strijkkwintet is twee jaar
geleden opgericht en maakte zijn debuut
in het Kouwenbergs Kerkjeen daarmee
een groot succes boekte. Aanvankelijk
bestond de groep uit vier strijkers.
Intussen is een altvioliste toegetreden,
zodat alle strijkinstrumenten nu vertegenwoordigd zijn. Op zondag 27 maart
speelt het kwintet werken van onder
anderen Dowland, Mozart, Reger en
Brahms. Als gastsolist zingt de sopraan
Ginette Kals liederen van Purcell, Gluck
en Giordani.
Bezetting: Jacqueline Wezenberg (viool),
José Smits (viool), Margreet Schottee de
Vries (altviool), Madelein Peters (cello) en
Toon Kessels (contrabas).
Het concert begint om 15.00 uur
Zondag 3 april komt Simits naar het
Kerkje een concert te verzorgen.
De optredens van Simits bevatten
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componenten van spontaniteit, muzikaliteit en gezelligheid. Het gaat om plezier
maken en plezier geven. De muziek van
Simits is typisch Jiddisch. Dat betekent
vrolijk en wild, maar tegelijkertijd ook
droevig en melancholisch. Ook Simits
heeft al eerder in het kerkje gespeeld.
Het concert werd toen al een groot
succes. Het was werkelijk grandioos!
Max Silverenberg speelt zelf de sopraansaxofoon en hij zingt de meest gevoelige
liedjes van het Simits-repertoire. Naast
hem staat Kees de Wit die met zang,
(bas)klarinet, fluit en altsaxofoon bijna
alle kleuren van het gevoelspalet benut
René Vermaes speelt bandoneon, gitaar
en piano, maar hij mag graag alles
aanraken wat geluid voortbrengt. Daarmee zorgt hij vaak voor de komische
noot. Drummer George Coenraad is weer
terug op het nest. Samen met Ruud
Sempel op bas de stuwende krachten en
de ritmische basis van Simits. René
Vermaes en Ruud Sempel arrangeren
vaak de eeuwenoude joodse traditionals,
zodat die liedjes naar de 21ste eeuw
worden gekatapulteerd.Simits speelde
onder andere in Paradiso Amsterdam, op
de Gentse Feesten, het Lombokfestival
in Utrecht, in Muziekcentrum Frits
Philips en zeven jaar op een rij in de
straten en op de pleinen van Avignon om
het theaterfestival aldaar luister bij te
zetten.
Voor beide concerten kan men in de
voorverkoop kaartjes á 5 euro reserveren
nl via 0492 382943

K lokje
Praktijk voor huidverzorging en
pedicure voor de diabetische, reumatische voet ook behandelingen aan huis.
ACTIE!!! 10% korting op de permanente make-up in april.
Voor de wenkbrauwen en eyeliner.
“La Belle Vie”. Tel: 0492-383024
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Bericht van:
The Voice Of Laarbeek
Binnenkort gaat het dan gebeuren. De
inschrijvingstermijn is inmiddels gesloten
en op 23 april zal de eerste voorronde
plaatsvinden van The Voice Of Laarbeek.
Die wordt gevolgd door een tweede
voorronde op 14 mei. Deze beide
avonden zullen plaatsvinden bij dorpscafé
De Vrienden.
Het aantal inschrijvingen belooft al veel
goeds. 40 kandidaten hebben zich aangemeld in de leeftijd van 14 tot en met 50
jaar. De helft hiervan komt gelukkig ook
daadwerkelijk uit Laarbeek. Uit deze 40
aanmeldingen wordt een voorselectie
gemaakt van 34 kandidaten die, verdeeld
over de twee voorronden, de kans krijgen
om blind auditie te doen voor een jury. Dit
houdt in dat de juryleden de kandidaten
niet zien, maar alleen horen. De juryleden
kiezen ieder 6 deelnemers. Van deze 6
kandidaten zullen er dan voor de zomervakantie nog 2 afvallen. Uiteindelijk gaan
de juryleden met 4 kandidaten intensief
aan de slag om ze klaar te stomen voor
de halve finale. In deze halve finale wordt
door middel van battles, die begeleid
worden door harmonie De Goede Hoop,
het aantal kanshebbers gehalveerd.
Uiteindelijk blijven er 2 kandidaten per
jurylid over, maar er is echter maar plaats
voor 3 finalisten. Daarom zullen er eind
november nog 3 kandidaten afvallen,
waardoor 3 kanshebbers voor de titel The
Voice Of Laarbeek overblijven. De finale
zal worden gehouden tijdens het nieuwjaarsconcert van harmonie De Goede
Hoop.
De jury bestaat uit drie zangprofessionals: Ingrid Zeegers, Babz Verhoeven
en William Finta. Wij stellen hen graag
aan u voor:
Ingrid Zeegers volgde het Brabants
Conservatorium, waar ze cum laude
afstudeerde aan de afdeling Schoolmuziek. Vervolgens voltooide ze de
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afdeling Muziektheater, zowel uitvoerend
als docerend. Ze had zanglessen bij
Edward Hoepelman en volgde masterclasses van o.a. Willem Nijholt, Lenette
van Dongen en Brigitte Odett. Ingrid
verleende als vocal coach haar medewerking aan verschillende musicals en
was ze te zien op tv in de programma’s
Sterrenjacht, De auditie en Do Re Wie?
Ingrid zong de wereldpremière van The
Book of Urizen van Jacob de Haan en
voerde deze veelvuldig uit in het
buitenland. Ze is een veelgevraagd solist
bij diverse orkesten. Momenteel is ze
verbonden als hoofdvakdocent zang aan
het Fontys Conservatorium in Tilburg en
zangdocent aan de MusicAllFactory in
Tilburg.
Babz Verhoeven is eigenaar van
zanginstituut Vocalized. Babz studeerde
aan het Alkmaars Conservatorium en had
les bij o.a. Maria Rondèl, Herman van
Doorn, Janine Vos en Margriet Eshuys.
Daarnaast volgde ze Masterclasses bij
Ineke van Doorn, Mathilde Santing,
Rhiannon (USA) en Denise Jannah. Babz
studeerde cum laude af voor docerend
musicus met als thema the Belting
Voice. In 2006 studeerde Babz ook nog
af voor Complete Vocal Technique (CVT)
en ze heeft zich inmiddels gespecialiseerd in het geven van Masterclasses en
de CVT-Emergency Aid. Naast Vocalized
is Babz hoofdvakdocente zang op de
Rockacademie aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg.
Projectmatig was Babz als zangeres,
vocal coach, arrangeur en koorrepetitor
verbonden aan verschillende Promsconcerten.
William Finta is singer/songwriter en
afgestudeerd aan het conservatorium van
Utrecht. Na vele jaren ervaring in het
cover-circuit, studiowerk voor verschillende producers en reclamebureau’s was de
tijd rijp voor een eigen productie. Zijn
muziek is een mengelmoes van pop/
soul/blues en rock. William werd vooral
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Bel voor het maken van een afspraak:

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

openingstijden:
ma 13.00-17.00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30
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Bericht van:
bekend vanwege zijn deelname aan The
Voice of Holland. Hierin strandde hij in de
battles, nadat hij het op had moeten
nemen tegen Lenny Keylard.
Dus komt allen op 23 april en 14 mei
naar dorpscafé De Vrienden, want de
kandidaten kunnen jullie steun goed
gebruiken.

Beste inwoners
van Aarle-Rixtel,
Zoals jullie weten komen wij elk jaar aan
de deur om een bijdrage te vragen.
Ook dit jaar heeft het Sint Margarethagilde oftewel de “Rode Schut” van
burgemeester en wethouders toestemming gekregen om rond te gaan voor het
zogenaamde “offergeld.”
Vaak wordt er in onze gemeenschap een
beroep op ons gedaan, dan staat ons
gilde klaar om te begeleiden, op te
luisteren of om een vendelhulde te
brengen.
Het opgehaalde geld wordt goed besteedt. Een gilde wil tradities in stand
houden en om vele oude attributen en
gebruiken die ons gilde rijk is te
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handhaven is er geld nodig. Ook het
onderhoud van de trommen, vendels,
zilver, uniformen etc. kost veel geld.
Vandaar deze oproep aan de AarleRixtelse bevolking die de “Rode Schut”
een warm hart toedraagt, stel de
gildebroeders die bij u aan de deur
komen niet teleur, en doe een duit in het
“Rode zakje”. Wij komen in de week van
21 t/m 27 maart 2011 bij u langs.
Inwoners van Aarle-Rixtel al bij voorbaat
hartelijk dank voor uw gulle gave.
Ook willen wij onder de aandacht
brengen, dat we dit jaar een gildefeest
gaan organiseren met internationale
gilden. Dit vanwege ons 600 jaar bestaan.
Het is in het weekend van 20 t/m 22 mei
2011 Hierover is al bekendheid gegeven
bij Radio Kontact. Verdere informatie
krijgt u t.z.t. nog te horen.
Dus nogmaals, noteer maar in uw
agenda, in het weekend van 20, 21 en 22
mei 2011 bent u van harte welkom op ons
feestterrein aan de Lieshoutseweg(Bij de
loods van Pieter Verschure)
Namens het gilde Sint Margaretha;
Dekenschrijver, Ed Vincent.
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Bericht van:

Naast het normale programma, waar de
mogelijkheid bieden om op zaterdagmiddag, zondagmorgen en woensdagmiddag met onze club te fietsen, gaan
we na het ingaan van de zomertijd weer
beginnen met onze wekelijkse fietsavonden op dinsdag en donderdag. Op
dinsdag is er keuze uit twee groepen, de
ene rijdt een tempo tussen de 18 en de
20 km. per uur en bij de andere ligt de
snelheid rond de 25 km. per uur. De
afstanden worden in groepsverband
afgelegd en zijn telkens rond de 30 en
45 km. Op donderdagavond wordt iets
verder gefietst en dan worden tussen de
50 en 60 km. weggetrapt. Men kan hier
kiezen voor een snelheid van rond de 28
km. per uur of voor de groep die enkele
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kilometers per uur harder rijden. De eerste
start is op dinsdag 29 maart om 18.30 uur,
de eerste twee weken wordt om 18.30 uur
vertrokken vanaf de hoek DorpsstraatKouwenberg bij het postkantoor, daarna
volgt het startsein om 19.00 uur. Alle
informatie is terug te vinden op
www.aandewielen.nl. De laatste kaartavond van het winterseizoen werd bij de
jokeraars gewonnen door Truus van
Egdom en bij de rikkers door Berry
Driessen. Kampioenen 2010-2011 werden
Betty Swinkels en Theo Sterken.
afd. publ.

K lokje
Gevraagd:
Huishoudelijke hulp voor drie uur per
week. Bij voorkeur op woensdag ochtend. Omgeving Koudemaas. Telefoon:
0492-386099.

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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Bericht van:

JEUGDCarnaval 2011 in
ganzegat.…..DAT was het dan
WEER
De ballonnen zijn kapot, de matten en de
netten zijn weer opgeruimd. De licht -en
geluidsinstallatie is weg en het podium
met alle decorstukken staan in de
opslagruimte. De snoepkraam is opgeruimd en de bar weer afgebroken. Alles is
weer gepoetst en ‘De Ganzezaal’ is weer
een gymzaal geworden.
Na maanden van voorbereiding en een
week opbouwen van onze residentie ‘De
Ganzezaal’ ging Carnaval 2011 dan
eindelijk weer van start. We haalden
samen met de Organisatie Carnaval
Ganzegat, de Ganzegatse hofkapel, de
buurt en heel veel andere belangstellenden Prins Marlon d’n Uurste thuis op de
Lieshoutseweg af. Met twee grote bussen
vertrokken we naar het Buurthuis in
Mariahout waar dit jaar de sleuteloverdracht plaatsvond. Daar werden de
speciaal voor de jeugd vervaardigde
sleutels overgedragen door de nieuwe
burgemeester Hans Ubachs. Na een
bruisend feest opende ons jeugdtrio,
prinses Mirte, prins Rens en kleinvorst
Jelle samen met de ‘grote’ prins Marlon
d’n Uurste, zijn gevolg en opperganzentrekker Ben Sibon officieel de carnaval bij
het ganzentrio op de Kouwenberg.
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‘s Zaterdagsavonds in de Ganzezaal een
spetterend feest tijdens het openingsbal.
Op zondagmorgen moesten we weer
vroeg uit de (ganzen)veren om samen
met de Organisatie de carnavalsviering in
de kerk bij te wonen, voorgegaan door
onze pastor Deli en pastor Engels.
Daarna deelname aan een lange en
prachtige optocht. Fantastisch weer met
veel zon en met veel zwaaiend,
enthousiast publiek langs de kant. Een
heel speciale verrassing was natuurlijk de
serenade die ons jeugdtrio kreeg van
Harmonie De Goede Hoop aan het eind
van de optocht.
Aan het einde van de middag de
prijsuitreiking in De Dreef waar het een
gezellige superdrukke boel was. In de
Ganzezaal ‘s avonds weer een drukbezochte discoavond met ‘onze’ DJ’s
Remco en Robin en veel mooi verklede
kinderen.
Op maandagmiddag een leuke show met
Clown Berto in onze eigen Ganzezaal:
druk, warm maar hartstikke gezellig. ‘s
Avonds in de Jeugdresidentie een superdrukbezochte Blacklight-schmink-disco
met als speciale klapper een optreden
van CV De Eieren met hun carnavalskraker.
Op dinsdag alweer de laatste carnavalsdag: ‘s middags dolle pret voor iedereen
met Mr. Diamond en ‘s avonds het
afsluitingsbal in de Ganzezaal waar het
weer heel druk en hartstikke gezellig
was.
Jeugdprins Rens, Jeugdprinses Mirte en
kleinvorst Jelle: Jullie waren een superenthousiast stel dat er samen met ons
voor gezorgd heeft dat we terug kunnen
kijken op een supergave carnaval.
Hartstikke bedankt alle drie en natuurlijk
bedanken we daarmee meteen ook jullie
ouders voor alle steun en hulp die jullie
en wij van hen hebben gekregen.
Verder natuurlijk dank aan onze Prins
Marlon d’n Uurste, adjudant Johan,
grootvorst Jorg en alle leden van de

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

r hypotheken
r pensioenen
r verzekeringen
r sparen
bekend ter re in...
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        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103
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Bericht van:
Organisatie Carnaval Ganzegat, de
Ganzegatse Dansmariekes, de Ganzegatse hofkapel, al onze sponsors, onze
geweldige DJ’s Remco en Robin, alle
helpers bij het opbouwen en afbreken van
de Ganzezaal en alle mensen die ons op
wat voor manier dan ook geholpen en
ondersteund
hebben,
tafeltennisvereniging ATTC ’77 voor de ontzettend
fijne manier van samenwerking, speciaal
bij de kindermiddagen en…natuurlijk niet
in de laatste plaats alle Ganzegatterkes
en Ganzegatterinnekes, alle kinderen van
Ganzegat en omstreken, die Carnaval
2011 met ons in de Ganzezaal op een
geweldige manier hebben gevierd:
bedankt allemaal en tot het jeugdprinsenbal in november!
De Gele Kielen
Organisatie Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel

Beste Aarle-Rixtelnaren
Jaren hebben de vrijwilligers van Cendra,
die altijd klaar staan om de kroost van
Aarle-Rixtel op te vangen in goede en
slechte tijden, gevraagd om een afdak.
Bedoeld om de hangjongeren een
schuilplaats te bieden op tijden dat er
niemand aanwezig was bij Cendra. Zodat
er verder in het dorp minder overlast zou
ontstaan. Het dak is er en heeft de naam
JUST IN gekregen. Samen met de buurt
boeken ze een zeer goed resultaat. Er is
steeds meer wederzijds respect tussen
jeugd, buurt en vrijwilligers. De jongere
jeugd en voorbijgangers maken er
dagelijks gebruik van. En waar het voor
bedoeld was, de hangjongeren, heeft het
een positief effect. Enige punt van kritiek
gaat naar de tot nu toe gebrekkige
samenwerking tussen politie van buitenaf
en de betrokken partijen, die tot een
overeenkomst zijn gekomen, wat in de
toekomst weer problemen kan opleveren.
Bij tijd en wijlen zijn er ook negatieve
berichten over de JUST IN bij Cendra
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langs de Dreef. Grootste punt van kritiek:
het ziet er niet uit, het staat te ver naar
voren, wat een schandaal. Let wel: dit is
wat de gemeenschap (JULLIE DUS) over
hadden voor onze eigen jeugd. Maar
desondanks laat dit wel zien hoe men in
Aarle-Rixtel er toch weer in slaagt om
samen de schouders er onder te zetten.
Met onze jeugd de toekomst in te gaan
en ze niet meteen te laten vallen. Maar
door ze weer in de gemeenschap deel te
laten nemen, in plaats van ze weg te
wensen. Al met al, neem ik mijn petje af
voor de Aarle-Rixtelnaar. WATJE.

Toneelvereniging Experiment
Toneelvereniging Experiment brengt de
vette klucht,, Tel Uit Je Winst’’. De
premiere is op zaterdag 2 april en de
verdere speeldagen zijn: 3-6-8 en 9 april.
Kaartjes a 8,— Euro zijn te reserveren
via onze website tvexperiment.nl of via
onze vaste verkooppunten.
Waaronder in Aarle-Rixtel bij Paula’s
Shop. Het stuk zal wederom opgevoerd
worden in het ontmoetingscentrum aan
de Otterdijk in Beek en Donk.
Met de klucht ,,Tel uit je winst’’ en de
bewerking van Jon van Eerd wordt dat
weer lachen geblazen door de spelers
van Experiment.
De regie is in handen van Astrid
Voskuilen.

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.
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
b.g.g. 0492-529938.
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Opperganzegattrekker heeft met
volle teugen genoten van
carnaval 2011
Na vele jaren het carnaval over geslagen
te hebben togen Paula en ik naar de 2e
kletsavond. Het voelde meteen goed aan
en de stemming zat er al vroeg in. Een
prachtige opening met de Prins en zijn
gevolg, de jeugdprins en -prinses. De
opening verliep vlot door het goede
optreden van de Ganzegatse Hofkapel
die zich voor deze avond speciaal in het
pak hadden gestoken. Direct daarop
gaven de dansmariekes een spetterend
optreden. Totaal werden we verrast door
de band, uit Suriname, die hun neef
Prins Marlon den Eerste in het zonnetje
kwam zetten. Hierna verzorgde Job De
La, begrafenis ondernemer, kletser van
eigen bodem een goede klets. Pas 15
jaar jong hetgeen voor hem geen
belemmering was om op te treden voor
zo’n kritisch publiek. Later op de avond
zou hij worden geëerd als opper kletser
van Ganzegat. Dat de dansmariekes
meer in hun dansvermogen hadden,
lieten ze duidelijk zien. Een prachtig
‘dans’ optreden was het resultaat. Direct
daarna kregen we een spetterend
optreden voorgeschoteld door De Velt
Op. Bij hen kun je niet stil blijven zitten.
Alles beweegt en swingt. Het stimuleert
je om mee te zingen, te dansen en
genieten van hun vrolijke uitstraling. Dan
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een stilte en vervolgens hoor je Jorg
Krijnen zeggen: “U kent hem, de man
van het Gemeenschapsblad, wil die op
het podium komen”. Ik hoorde vanuit de
zaal meerdere personen mij naam roepen. Rini Oosthoek verzocht me om hem
te volgen. Onder begeleiding van de
dansmariekes werd ik over de catwalk
naar voren geleid tot aan de prins. Jorg
sprak me toe en vroeg plots aan me of ik
opperganzetrekker van Ganzegat wilde
worden. Normaal overleg ik met Paula,
doch over dit eervolle verzoek hoefde ik
niet na te denken of te overleggen. Mijn
antwoord was heel duidelijk ‘Ja, dat wil
ik”. Een probleempje moesten wij wel
weg werken. We zouden met carnaval 3
dagen op vakantie gaan. Trots als een
opperganzegattrekker-pauw verliet ik het
podium. Hierna hebben Paula en ik
genoten van de kletser die de story van
sneeuwwitje bracht. Het optreden van
KUUB kon ons niet zo bekoren. Des te
meer hebben we genoten van de klets
van Frutje Frot. Je zou zo naar Amerika
willen. Het geheel werd passend afgesloten door het duo Gans Anders. Dit
was nog maar het begin van ons
carnaval. Zaterdag 5 maart omstreeks
half vijf was het zover. Aan mij de eer om
het Ganzegatsecarnavalsgebeuren los te
trekken. Als ik het goed heb was het voor
de drieëndertigste keer dat het gat van
de ganzen op de Kouwenberg los getrokken werd. Na een inleidend woordje, een
inspectie om en rond het Ganzentrio toog
ik me aan het karwei om de opening te
forceren. Even hangen aan de trekker en
ja hoor daar was het ganzegatse’gat’ vrij.
Carnaval geopend en vier dagen carnavalsfeest vieren, alaaf. Vier dagen hebben
Paula en ondergetekende, als opperganzegattrekker, genoten van het Aarlese
carnavalsgebeuren. Zij die de H.Mis
hebben bijgewoond, zullen net zoals wij
enthousiast na genieten van deze prachtige viering. Het geheel hebben we gezellig af kunnen sluiten met een geweldig

Hagelkruisweg 10
5735 BH Aarle Rixtel
T. 0492-381865

M. 06-13740800
info@henkmertens.nl
www.henkmertens.nl

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.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:
avondmaal. Wat een warmte en gemeende aandacht mochten we ervaren.
Fantastisch zoals wij werden opgevangen
en mee hebben kunnen genieten van de
goede organisatie van C.V. Ganzegat.
Paula en Ben Sibon
“Opperganzegattrekker 2011”.

GANZEGATSE
HALFVASTENFEEST
Op carnavalsdinsdag om 24:00 uur sloot
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Marlon
d’n Uurste Carnaval 2011 af met: “Dat
was pas Kicken!”. En het was kicken de
Carnaval. We hadden 4 dagen prachtig
weer en iedereen was in opperste stemming. Overal werd gezellig Carnaval
gevierd zoals dat hoort. Lekker volle
cafés en Residentie. Voor het eerst was
Multifunctioneelcentrum de Dreef de
Residentie van Ganzegat en iedereen
had het er meteen naar hun zin. De
Ganzegatse Optocht trok door Ganzegat
onder een stralende zon, wat kun je als
organisatie beter wensen. Het is teveel
om hier nu op te noemen hoe de dagen
verlopen zijn. Misschien doen we daardoor andere evenementen en cafés
tekort. Wij, als Organisatie Carnaval
Ganzegat, willen iedereen van ganzerharte bedanken die zich ingezet hebben
voor het seizoen Carnaval 2010-2011, op
wat voor manier ze dan ook een bijdrage
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geleverd hebben. We danken ook alle
Ganzegatters en Ganzegatterinnekes die
met ons Carnaval hebben meegevierd, op
wat voor manier dan ook.
Graag willen we met iedereen even
nababbelen en terugkijken naar het
afgelopen seizoen. We willen dit doen
tijdens het Ganzegatse Halfvastenfeest in
cafézaal van Bracht op zaterdag 2 april
aanstaande. Tijdens dit feest is er
vanaf 19:30 uur gelegenheid om de
foto’s te bekijken die onze Hoffotograaf
Theo Schepers en de Hoffotograaf van de
Gele Kielen Joost Martens tijdens het
carna-valsseizoen hebben gemaakt.
Daarnaast zal de video van de optocht,
gemaakt door Adri Donkers en Ton
Schepers, worden vertoond. De foto´s en
de video´s kunnen worden bijbesteld. We
hebben als Organisatie gezien dat er vele
mensen foto’s maakte tijdens de diverse
activiteiten. Wij nodigen deze “fotograven” uit om hun mooiste foto’s te tonen
tijdens deze avond. De mooiste foto
zullen we belonen met een uitvergroting en een plaatsing van deze foto in
de Ganzegatter van komend seizoen.
Hebt u interesse kunt u contact op
nemen en uw foto’s inzenden bij onze
hoffotograaf Theo Schepers via het
volgende
e-mailadres:
fotoganzegat@hotmail.nl. De foto’s
moeten binnen zijn voor 31 maart
aanstaande.
Vanaf 20:30 uur start het halfvastenfeest.
Het halfvastenfeest zal worden opgeluisterd door onze Hofdisjockey Aad.
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins
Marlon, Prinses Geertje en hun gevolg
zullen aanwezig zijn. Wij nodigen u van
Ganzerharte uit op het Ganzegatse
Halfvastenfeest op 2 april aanstaande.
Ook deze avond wordt weer Kicken.
Namens de Organisatie Carnaval
Ganzegat:
Riny van den Bogaard
secretaris

Bericht van: 50 jaar geleden
4 maart Bouwvergunningen
Door
het
gemeentebestuur
zijn
bouwvergunningen verleend voor het
stichten van een woonhuis langs de
Lieshoutseweg aan mevr. Van Rixtel –
Jansen; voor de oprichting van een
bungalow langs de Bakelseweg aan de
heer Th. Van Mierlo en aan de heer drs.
W. Hendriks voor de verbouwing van zijn
woonhuis aan de Kerkstraat
6 maart Verkeersongeluk
Toen de heer Jan van Bommel zaterdagmiddag op Laag Strijp een verkeerde
bocht nam, kwam hij in botsing met de
auto van de heer Weber uit Gemert.
Schade aan beide voertuigen was het
gevolg. Van Bommel liep ernstige
verwondingen op aan zijn linkerhand,
waarvoor hij zich onder medische
behandeling moest stellen van dr.
Tersmette.
7 maart Vergadering buurtschap
Koppel- en Lieshoutseweg
Gisteravond is door de vergadering van de
buurtschap Koppel- en Lieshoutseweg
een comité gekozen voor het aanstaande
priesterfeest van de eerwaarde heer P.
van Dijk. Het comité is samengesteld uit
de volgende heren: voorzitter, G. van
Asten, secretaris Jac Smits, penningmeester Jos van der laar, leden H. van
der Ven, G. van Vroenhoven en N. van der
Graef. Tevens is besloten dat een
collecte zal worden gehouden over de
gehele parochie. Door middel van een
circulaire zullen de parochianen hierover
nadere mededelingen ontvangen.
13 maart Jeugdcriminaliteit
Zaterdag jl. ontdekte pakhuisbeheerder
van Dijk van de Aan- en Verkoop
vereniging Aarle-Rixtel enige ongeregeld-
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heden in zijn kantoor. Bij nader
onderzoek bleek dat de achterdeur van
het pakhuis was geforceerd. De heer van
Dijk stelde onmiddellijk de rijkspolitie van
de post Aarle-Rixtel van zijn bevindingen
in kennis. De politie toog toen direct op
onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van een politiehond. In het
kantoor, dat het doel van de inbraak
bleek te zijn geweest, werd aanvankelijk
niets vermist. De brandkast was
onaangeroerd, alleen de boeken op het
bureau waren door elkaar gehaald. Enige
aanwijzingen welke de politie spoedig
verkreeg, leidden tot het ophalen van een
10-jarige knaap, die de laatste maanden
als “ondeugd” nogal naam heeft gemaakt.
Heel de buit van de inbraak bestond,
zoals bij aanhouding bleek, uit een serie
postzegels, welke een medeplichtige,
een 11-jarige knaap, voor één gulden van
de hand heeft gedaan. De gulden kwam
terecht in de lade van een snoepwinkel.
17 maart Kievitsei gevonden (Eerste
in Brabant)
In de uitgestrekte weilanden van Het
Broek, waar het zoeken naar een ei even
moeilijk is als het vinden van een naald in
een stroberg, ontdekte de heer Th.
Spierings vandaag een kievitsei. Het
gevonden ei is waarschijnlijk het eerste in
1961 in Brabant
25 maart Aanbesteding
In café van Roy werd gisteravond de
aanbesteding gehouden voor het bouwen
van een woonhuis met berging voor de
heer Th. Lentjes te Aarle-Rixtel, onder
architec-tuur van de heer P. van den
Eijnden uit Gemert. Er werd als volgt
ingeschreven: H. van Schijndel, Gemert f
22.880,—; Gebr. Strijbosch, Aarle-Rixtel f
22.750,—; firma A.H. van Gerwen, AarleRixtel f 22.870,—; aannemersbedrijf van
Vijfeijken, Beek en Donk f 24.900,— en
geb. van Roy, Aarle-Rixtel f 25.500,—
Helmondse Courant maart 1961
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