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Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.

BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700

Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)

M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009

Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.

Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u.  vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van  16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20

SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

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

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

PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek

DE ZORGBOOG KRUISWERK:  Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.
Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

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

OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00   di 18.30-20.30

do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989.  Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350

THUISZORG: SAVANT-ZORG,  Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Dinsdag 19 april
19.00 uur Kapel – BOETEVIERING - Dameskoor
Woensdag  20 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 21 april – WITTE DONDERDAG
19.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Vrijdag 22 april – GOEDE VRIJDAG
15.00 uur Kerk – Kruisweg

Plechtige Kruisweg m.m.v. het Dameskoor
19.30 uur Kerk – Kruisverering

Plechtige viering van het lijden en sterven van
Onze Lieve Heer Jezus Christus m.m.v. Dames- en Herenkoor

Week van zaterdag 23 april t/m vrijdag 29 april

Zaterdag 23 april - Paaszaterdag / Stille zaterdag
Geen kindernevendienst

20.00 uur Kerk - Paaswake m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Adriaan en Maria Donkers – Huibers
Overleden ouders Manders – v. d. Bogaard
Ad Krüter

Zondag 24 april  - PASEN Verrijzenis van de Heer
08.30 uur Kerk - Gezinsviering
10.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor De Klokkengieters

Familie Manders – Bouw (fund.)
Tonia van Dijk (par.)
Henk van Bommel
Joseph van Ommeren (fund.)
Frans Bekx (fund.)
Johanna Bekx – Raaijmakers (fund.)
Theo Vereijken (j.get.)
Grada Vogels en familie
Jes van Roij
Christ van Bommel (trouwdag/buurt)
Jan Romme
Bernard van den Elsen
Adriaan Loomans
Pieter Wijnker
Familie van Brug – Wigmans
Elly Engels - Jeurgens

Maandag 25 april - Tweede Paasdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - samenzang

Overleden ouders Raaijmakers - Bekx

Vieringen in de Goede Week
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Woensdag 27 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 28 april
19.30 uur Kapel – Gebedsdienst

KVO Bernadetteviering

Week van zaterdag 30 april t/m vrijdag 6 mei

18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – dameskoor - kindernevendienst
Overleden ouders  Martens – v. Deursen
Overleden ouders  Steenbekkers – v. Alem
Thieu Driessen (verj.)
Maria van Roij (par.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 1 mei – 2e  ZONDAG van Pasen (Beloken 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.
Jan en Lea van Roij – van Gerwen (par./1e sterfdag vader)
Annie van Mierlo – van Doren (par./1e sterfdag)
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo (m.g.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfd. Bertus/fund.)
Sien Nooijen (fund.)
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Clasine van Duppen – Heijl
Overleden familie Sterken – v. d. Einden
Overleden ouders Sterken – Berkers
Overleden ouders Reniers – Franken (trouwdag)
Bas en Anny van de Kerkhoff (par.)
Overleden ouders Verbakel – v. d. Zanden
Piet Somers
Overleden ouders van de Ven – van de Sanden
Doris Verberne
Leo van den Heuvel
Lambertus Nossin
Pieter Wijnker
Frans Verschuuren (11e j. get.)
Overleden leden van het Gemengd koor de Klokkengieters
Wim van Seggelen (trouwdag)
Overleden ouders van de Ven – Martens
J. van der Sanden (verj.)
Uit dankbaarheid bij een 25 – jarig jubileum
Bijzondere intentie

Woensdag 4 mei
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Gedoopt
Cavan en Alejandro van Lierop, Nachtegaalstraat 30
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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? Wilt u 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  woensdag 27 april a.s. van 20.00
tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als voorbereiding
voor de gemeenschappelijke doopviering van  zondag 15 mei  a.s. Voor deze
avonden kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.

OPENING MEIMAAND
Zondag 1 mei  bent u hartelijk welkom bij de plechtige opening van de meimaand.
Attentie: de viering begint om TIEN UUR in de Kerk m.m.v. Onze Lieve Vrouwe Gilde,
St. Margaretha Gilde, Harmonie de Goede Hoop en gemengd koor “de
Klokkengieters”.
Na de mis zal het beeldje van O. L. Vrouw  met een Mariaprocessie naar de
Mariakapel teruggebracht worden. Wij hopen dat velen van u zich daarbij willen
aansluiten!

Kort woordje van Pastor M. Deli
4 Russen
Het afgelopen jaar heb ‘k het dikwijls
ondervonden.  De schrijfcomputer op mijn
werkkamer begint, na vijf jaar, heel
vreemd te doen. Uren lang bezig om iets
te schrijven en ineens verschijnt er een
kadertje met de vermelding: “Er is een
fout opgetreden in…!!?? “, of: “Het pro-
gramma moet worden afgesloten…!!??”.
Dan moet ik iedere keer weer opnieuw
beginnen. Enkele weken geleden ver-
scheen er op mijn scherm een mede-
deling van een ‘Malware-virus-dokter’, die
maar liefst vier-Russen had vastgesteld
op de P.C. .  Bovendien beweerde hij dat
hij  die beestjes kon verwijderen. Toen
begon pas echt de grote miserie.
Ik duwde op één van de knopkes (O.K.),
en alles  begon toen mis te lopen.
Gelukkig dat de ‘Computerdokter’ :

Paul Sterken (PC-Service), Dorps-
straat, 25 c , vlug ter plaatse was om het
probleem te verhelpen zo dat er tijdelijk
verder kon gewerkt worden. Duizenden
bladzijden heb in de vijf afgelopen jaren
getypt en opgeslagen. Inderdaad,  de
‘Computerdokter’ heeft gelijk. een nieuwe
PC zou de beste oplossing zijn!

Eerste H. Communie
Op woensdag 13 april mocht ik te gast
zijn op de ‘Doe-avond’ van onze Eerste
Communicanten. Wat is de werkgroep
E.H. Communie toch heel créatief.
Zowel ouders, als kinderen waren ijverig
in de weer om slingers, bloemen, teke-
ningen en allerlei dingen te maken om
de kerk te versieren op 29 mei e.k. .
Van harte dank ik de werkgroep en
natuurlijk ook de ouders voor hun inzet
en medewerking. In de periode van
herstel, na m’n operatie in België, heb ‘k
een hele mooie bundel tekeningen,

VVVVVanuit de Pastorie
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wensen en gedichtjes mogen ontvangen
van onze communiekantjes.  Eén van
deze gedichtjes was zo opvallend mooi!
‘De zon vertelt’
De winter weet: Het wordt weer lente,
er komt een nieuw begin,
het grijze donker zal verdwijnen,
er komt weer leven in.

Het zonnetje doorbreekt de sleur,
het zwijgende gewoon,
het wekt in alle mensen kleur,
een nieuwe toekomstdroom.

Het jaagt het kille donker weg
en schildert met haar licht
de kleuren van de regenboog
een machtig mooi gezicht.
(Geschreven door  Anna Schok)

De ‘Goede week’… naar Pasen toe.
We hebben afgelopen zondag ‘Palm-
zondag’ gevierd. Liefde en lijden gaan
hand in hand. Wanneer we veel van
iemand houden en onszelf willen geven,
als men onze vriendschap afwijst,  raakt
dat ons en we worden gekwetst  tot in het
diepste van ons hart. Jeruzalem ‘stad van
vrede’ zal de échte Koning van de vrede
verwerpen en een stad van haat en
geweld worden, tot op de dag van
vandaag. Kunnen we ons ook voorstellen
hoeveel verdriet Jezus had toen de
mensen, toen wij , Zijn liefde afwezen?
Toch géén woord van wraak of aanklacht
kwam uit zijn mond. Eerder woorden van
verzoening, ja, van ‘vergeving’: “Vader
vergeef het hun, want ze weten niet wat
ze doen”.
Zo vér gaat de liefde van God! Laten we
opkijken naar Jezus aan het kruis. Want
daar is Gods’ liefde voor ons zichtbaar
geworden. Aan het kruis heeft Jezus voor
u en voor mij,  en voor ieder van ons de
poorten van de hemel wagenwijd open
gezet. Niemand van ons kan zeggen:
“Hij, of zij, heeft zijne of haar hemel
verdient hier op aarde”.  Neen!  Want dat

Heeft Jezus toen voor ons gedaan. Wij
moeten er enkel maar voor zorgen dat we
de hemel niet verliezen!
Door ons doopsel zijn wij gestorven,
begraven maar vooral verrezen met
Christus.
Op onze beurt moeten wij ook onze
medemensen, die geen levenslicht meer
zien of vreugde kunnen vinden; het zij
door het verlies van een geliefde of door
een zware tegenslag, in de Naam van
Jezus te bekleden met de Paasgewaden:
Hoop, uittocht, opstanding en eeuwig
leven.
Op Goede Vrijdag heeft Jezus Zijn
testament bezegeld met Zijn eigen Bloed.
Wij allen staan vermeld in dat testament.
Laat ons elkaar helpen om goeie en
waardige erfgenamen te zijn!
Lieve vrienden, ik wens u allemaal een
‘Zalig Pasen’ toe.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Beste Dames

Woensdag 27 april Kring wandeling en
barbeque. Aanvang 14.00 uur bij Aldörrum
Asdonlseweg 7 in Aarle-Rixtel
Bij aankomst wordt je verwelkomd met
koffie en verrassend streekproduct.
Daarna is er een wandeling en als
afsluiting een barbeque.

Donderdag 28 april Bernadetteviering
We beginnen deze avond met een
gebedsdienst om 19.30 uur in de kapel
aan de Bosscheweg. Om 20.00 uur
vervolgen we de avond in zaal ’t Heuveltje.
De avond zal verder verzorgd worden door
de culturele groep.

Dinsdag 3 mei Meiviering Ommel
Vertrek vanaf ’t Heuveltje om 19.00 uur.

Het bestuur
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PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW PRESENTATIE AARLE-RIXTEL
MEIMAAND – MARIAMAAND 2011

zaterdag 30 april 18.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het parochieel dameskoor
zondag 1 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 Vrouwe Gilde,
Sint Margaretha Gilde

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 7 mei 18.30 uur Eucharistieviering met samenzang
zondag   8 mei 10.00 uur Moederdag, eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
dinsdag 10 mei 19.30  uur Mariaconcert door Kamerkoor Sine Nomine

in de kapel van Mariëngaarde
Een muzikale hulde aan Maria: koorzang, samenzang, solozang en orgelspel. Van
harte welkom!! Dirigent: Margot Pagels, organist: Arjan Mooij.
zaterdag 14 mei 18.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het parochieel dameskoor
zondag   15 mei 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang
zaterdag 21 mei 18.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het parochieel dameskoor
zondag   22 mei 09.30 uur Pontificale hoogmis i.v.m. 600 jaar Sint Margaretha

Gilde, m.m.v. Gemengd Koor De Klokkengieters
Aarle-Rixtel

zaterdag 28 mei 18.30 uur Eucharistieviering met samenzang
zondag   29 mei 10.00 uur Eucharistieviering  Eerste Communie

Elke woensdagavond  wordt  om  19.00 uur in de Mariakapel het rozenhoedje
gebeden. 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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Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 

www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh

Een plek waar inspanning en ontspanning 

samengaan

Conferenties 

Vergaderingen

Trouwplechtigheden

Feesten en recepties

Diners

Catering

Condoleances
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Modelbouw in de bibliotheek
In de vitrines van Bibliotheek Aarle-Rixtel
is momenteel een expositie ingericht met
modelbouwwerkstukken van Martien van
de Graef.
De ene vitrine is gevuld met miniatuur
metaalbewerkingsmachines zoals deze
in de vorige eeuw werden gebruikt (de
schaal van deze miniaturen is 1 : 10). In
een andere vitrine zijn onder meer stoom-
machines en een hete-lucht motor te
zien. Mooi zijn ook de beide locomotie-
ven die in de expositie zijn opgenomen.
De expositie is nog tot half mei a.s. te
bewonderen in Bibliotheek Aarle-Rixtel.
Voor meer informatie en de openings-
tijden, zie
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Vrijwilligers gezocht
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
is op zoek naar vrijwilligers voor de
volgende organisaties:
Zorgboogcentrum de Regt; voor hen
zoeken we vrijwilligers die ondersteuning
bieden bij activiteiten van het kleinschalig
wonen. De werktijden zijn in overleg.
Stichting Vluchtelingenwerk; zij kun-
nen iemand gebruiken die 1x per week
bij een Somalisch gezin thuis de school-
gaande kinderen ondersteunt bij het
maken van het huiswerk, gericht op de
Nederlandse taal. Het is belangrijk dat je
affiniteit met de Nederlandse taal, begrip
en geduld hebt.
OBS Het Klokhuis kan overblijfvrijwil-
ligers gebruiken op dinsdag, donderdag
en vrijdag van 11.30  tot 13.00 uur. Het is
natuurlijk belangrijk dat je affiniteit hebt
met kinderen en zelfstandig bent.
Zorgboerderij Grootenhout zoekt
iemand die op vrijdagmiddag van 14.00
uur tot 17.00 komt kaarten met ouderen
die de ziekte van Alzheimer hebben.
Wilt u meer informatie over deze
vacatures, dan kunt u contact opnemen

met:
Steunpunt Vrijwilligerwerk Laarbeek,
Otterweg 29, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon: 0492-328807. Of u kunt mailen
naar:
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl
U kunt de vacatures ook bekijken op
onze website: www.welzijnlaarbeek.nl.
of vinden in de vacaturemappen van de
WMO servicepunten.

D a n k b e t u i g i n g

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle lieve woorden, kaartjes,
bloemen, telefoontjes en bezoek na het overlijden van
onze vader en opa

Toontje Manders

Het was voor ons hartverwarmend.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Manders.
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SENIORENVERENIGING/KBO AARLE-
RIXTEL

Op 6 oktober 2011 is het al weer 60 jaar
geleden dat seniorenvereniging  KBO
Aarle-Rixtel is opgericht.
Een mijlpaal die we niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Het bestuur heeft een
feestcommissie samengesteld die er
voor moet zorgen dat dit voor de leden
een onvergetelijke dag wordt. En daar
wordt hard aan gewerkt. Omdat nog veel
afspraken niet vast staan kunnen wij nog
niet vertellen wat er allemaal staat te
gebeuren. Wat we al wel weten is dat
deze dag begint om 10.00 uur en dat er
in het middaguur een heerlijke lunch is.
Na de lunch krijgt u een schitterend
amusement.
De dag eindigt om 17.00 uur.
Dit wordt een echte feestdag voor onze
leden. In verband met het bespreken van
de zaal en het reserveren van de lunch
willen wij graag weten hoeveel personen
er aanwezig zullen zijn. Voor u is het
belangrijk dat u verzekerd bent van een
plaats.
Koop daarom nu uw toegangsbewijs.
De kaartverkoop vindt plaats in de
computerruimte in Mariëngaarde op
vrijdag 22 april van 14.00 tot 16.00 uur.

Seniorenvereniging
KBO Aarle-Rixtel 60 Jaar

1e voorronde
The Voice Of Laarbeek
Zaterdag 23 april, dorpscafé
De Vrienden, aanvang 20.00 uur.

Het is begonnen. De kandidaten voor The
Voice of Laarbeek hebben hun eerste
bijeenkomst gehad en ze zijn verdeeld
over de 2 voorrondes. We hebben al wat
kleine stukjes van de nummers kunnen
horen en het belooft een gevarieerd
programma te worden. De coaches
hebben de zware taak om uit al deze
goede kandidaten de besten eruit te
pikken.
Dus komt allen kijken naar de eerste
voorronde op zaterdag 23 april bij
dorpscafé De Vrienden in Aarle-Rixtel en
steun de kandidaten die allemaal graag
naar de halve finale willen. De avond start
om 20.00 uur en de zaal zal vanaf 19.30
uur open zijn. Kaarten zijn te verkrijgen
bij dorpscafé De Vrienden in Aarle-Rixtel,
café-zaal De Koekoek in Lieshout en
herberg ’t Huukske in Beek en Donk en
kosten 5 euro.

EHBO-CURSISTEN
GESLAAGD

Bij de EHBO-vereniging  zijn alle
cursisten geslaagd voor hun examen dat
werd afgenomen op dinsdag 5 april. Zij
zijn in het najaar met de opleiding gestart
en hebben zich bekwaamd in eerste hulp
bij ongelukken,  verbandleer en het
bedienen van de AED.
De geslaagden zullen op 23 mei in De
Dreef hun diploma uitgereikt krijgen.

Bij de Provincie zijn ze eruit,
hij moet er komen die Ruit.
Alle bezwaren worden terzijde
geschoven,
ruim 1250, ‘t is niet te geloven.
Gelukkig leiden er meerdere wegen naar
Rome
en is er aan tegenwerking,
nog zeker geen einde gekomen.
NiksWeg en anderen blijven ten strijde
trekken,
om plannen voor de Wilhelminavariant,
zo lang mogelijk te kunnen rekken.
Met als enig doel voor ogen,
die weg moet NIET,
langs de kern van Aarle-Rixtel,
worden omgebogen.
RD
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Inschrijfdagen
jeugd3daagse 2011!

Al maanden zijn we met de voorberei-
dingen bezig voor de jeugd3daagse 2011.
We zijn allemaal van mening dat we het
superdesuperste programma hebben van
afgelopen jaren! We hebben natuurlijk de
vaste dingen die we ieder jaar doen. Zoals
het hutten bouwen en het logeren voor de
kinderen die in groep 5, 6, 7 en 8 zitten.
Maar over de rest van het programma
doen we nog een beetje geheimzinnig om
het nog spannender te maken. Maar als
je thuis bent MOET je beslist mee doen!
Omdat het dit jaar de 25e keer is dat we
deze 3 dolle dwaze dagen organiseren
voor de kinderen van Aarle-Rixtel, willen
we er een heel groot spektakel van
maken wat ze nooit meer zullen
vergeten!!!! De jeugd3daagse zijn dit jaar
op 17, 18 en 19 augustus! Dus als je
niet op vakantie bent, MOET je hieraan
meedoen! Anders krijg je enorme spijt!
De jeugd3daagse is bedoeld voor alle
kinderen die in Aarle-Rixtel wonen en/of
op een basisschool zitten in Aarle-Rixtel.
Dus zit je in groep 1 mag je mee doen,
maar zit je in groep 8 mag je ook mee
doen. Onze ervaring is dat bijna alle
kinderen uit Aarle-Rixtel mee doen! En
het leuke van deze dagen is, dat ze de
week erna weer naar school moeten en
dan is het extra leuk om je vriendjes en
vriendinnetjes alweer eens te zien! Om
lekker samen te spelen en leuke dingen
te doen!
Het enige wat je ervoor hoeft te doen, is je
in te schrijven. En dit kan op dinsdag 19
april van 18.00-20.30 en op woensdag
20 april van 13.30-17.00 uur. In de
Dreef. (de Duivenakker 67.) Het inschrijf-
formulier heeft iedereen op school
gekregen. Als je het nu kwijt bent, kun je
een nieuwe downloaden op onze website.
www.jeugd3daagse.nl

Dus neem je formulier alvast ingevuld
mee op 19 of 20 april en lever het in bij
de organisatie van de jeugd3daagse in
de Dreef. Vergeet niet je inschrijfgeld
gepast mee te nemen. Voor de kinderen
van groep 1 t/m 4 is dat 10 euro en voor
de kinderen van groep 5 t/m 8 is dat 12
euro! Als je zelf niet kunt komen kan je
natuurlijk altijd iemand anders je
formulier in laten leveren!
Natuurlijk kun je je op deze data ook
opgeven voor leiding van een groepje,
maar ook als je niet alle 3 de dagen kunt
komen helpen kun je je opgeven om 1 of
2 dagen te helpen! We hebben een
super-programma in elkaar gezet, maar
dat houd wel in dat we ook erg veel hulp
nodig hebben! Dus geef je op als
leiding!!!!! Ook kinderen die van de
basisschool af zijn kunnen hulpleiding
worden. Zij begeleiden dan samen met
een oudere leiding samen een groepje.
Ook deze hulp kunnen we altijd heel
goed gebruiken! Dus als je het jammer
vind dat je niet meer mee mag doen,
geef je gewoon op als hulpleiding!
We hopen dat dit jaar alle kinderen uit
Aarle-Rixtel mee doen aan de jeugd3-
daagse! Dus vergeet je niet op te geven!

KKKKKlokje

Verloren Splinternieuwe lange hand-
boog. Op 29 maart ben ik tussen de
Bosscheweg en de Valkendijk mijn
splinternieuwe houten/bamboe longbow
verloren.  Ik zou het erg op prijs stellen
als de eerlijke vinder met mij kontakt wil
opnemen.  Harry Moors, Valkendijk 1
5735 HJ Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-382740
mobiel 06-30980013
e-mail harriemoors@gmail.com

Interieurverzorgster:
Heb werk voor 3 uur in de week. Poetsen
van kantoorruimte. Wie durft!!!
Kapellaan 1. Tel: 381202



Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme
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Collecte
Gemeenschapsblad

In het vorig Gemeenschapsblad stond
reeds vermeld dat deze week de
collectanten rond gaan met de
collectebus. Een bijdrage van 5 euro
stelt de redactie ten zeerste op prijs.
Namens de redactie
Ad Loos, penningmeester 45e Klokkendorper

Festival voor Warchild

Tijdens het pinksterweekend zal voor de
45e keer het Klokkendorper festival
georganiseerd worden.
De opbrengst van dit jubileum Festival
gaat naar Warchild. Op vrijdag  10 juni om
18.00 zal dit Festival starten met de
“Warchild Musical “. Deze musical ge-
schreven door Marco Borsato en Albert
Verlinden zal uitgevoerd worden door
leerlingen van de verschillende basis-
scholen in Aarle Rixtel. .De regisseurs
Jacobine Bekkers en Ton Hendriks,  zijn
al weken enthousiast met de kinderen
bezig. Chava Beekmans neemt het
instuderen van de liedjes voor een groot
gedeelte voor haar rekening. Het belooft
een geweldig spektakel te worden.
Aansluitend aan de musical zal er een
zogenaamde Kids Proms plaatsvinden
bedoeld voor kinderen die het al vroeg in
zich hebben om op het podium te staan
en de zaal te veroveren. Voor deze Kids
Proms zijn we nog op zoek naar kinderen
die het leuk vinden om hun muzikale
talenten aan een groot publiek te tonen.
Denk jij genoeg talent te hebben om voor
een groot publiek, geheel live,  een
optreden te verzorgen? En ben je tussen
de 8 en 15 jaar? Meld je dan aan via:
info@klokkendorper.nl
Vermeld je  naam, leeftijd, telefoonnum-
mer en het nummer dat je ten gehore wilt
brengen..

Klokkendorper
Festival  voor
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Nieuws van het
Kouwenbergs kerkje

“Niksweg”, diapresentatie door Marcel
van de Kerkhof.
Op woensdag 27 april houdt Marcel van
de Kerkhof een diapresentatie met als
thema :
“Niksweg”. Tijdens deze avond toont
Marcel vele prachtige opnames van de
natuur en landschap die door de aanleg
van een snelweg  ten zuiden van het
Wilhelminakanaal wordt bedreigd.
Als amateurfotograaf heeft Marcel al veel
waardering geoogst
Hij weet de natuur en landschap  haar-
scherp en op een dusdanige wijze vast te
leggen waardoor hij als het ware een
extra dimensie.
Bij deze presentatie gaat het niet alleen
om de prachtige beelden maar ook over
de enorme bedreiging die uitgaat  de
aanleg van deze beoogde snelweg. Deze
avond begint om 20.00 uur
De entree bedraagt 2 euro ( ten behoeve
van het onderhoud van het kerkje) incl.
koffie/Thee.

Boekenmarkt

Ook dit jaar organiseert Stichting het
Kouwenbergs kerkje weer een grote
boekenmarkt en wel op zondag 29 mei

en Hemelvaartsdag 2 juni.
Mensen die boeken willen aanleveren
(svp geen encyclopedieën) kunnen dit
melden via 0492 381851.



I.V.N. Lezing:

Op donderdag 21 april hebben wij voor U
een avond waarbij U kennis kunt maken
met GPS:
Veel mensen wandelen of fietsen met
een kaart of volgen de knooppunten.
Prima methode die voor veel mensen
goed werkt. Er zijn echter ook ander
manieren die minstens de moeite van het
overwegen waard zijn.
Eén van deze manieren is het gebruik van
GPS. Velen zijn al bekend met een
TomTom in de auto, maar maar bij
wandelen en fietsen kan een GPS.heel
gemakkelijk zijn.
Natuurliefhebbers kunnen de GPS.
gebruiken om bepaalde punten te
markeren. Hierdoor is het eenvoudig om
bv. een nest terug te vinden, maar ook
kunnen fiets/ wandelroutes worden
opgeslagen voor hergebruik.
Tijdens de GPS. lezing zal uiteen worden
gezet wat je zoal met een GPS. kan
doen. Waarom het handig is, welke
types er op de markt zijn wat ze kosten
en wat er nog meer bij komt kjiken.
Ook zal er worden gedemonstreerd hoe je
een track en route maakt op de pc: Hoe
de pc. en GPS. met elkaar commu-
niseren en welke informatie er op het
Internet beschikbaar is.
Als je geïnteresseerd bent, kom dan op
21 april naar I.V.N. Laarbeek!
De lezing vindt plaats in ons clubgebouw
“de Bimd”. gelegen aan de Beekseweg te
Aarle Rixtel.
De lezing is gratis en begint om 20.00 uur
en zal +/- 2.00 uur duren.
Bovendien is er een mogelijkheid om om
een proefwandeling te maken. Dit zal dan
op een zaterdag plaatsvinden. Voor deze
activiteit wordt een kleine bijdrage
gevraagd.
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Op 4 april 2011 begon de avond met een
vergadering van bestuur en vrijwilligers
van Cendra. Om 22.00 uur kwam wethou-
der Joan Briels de Europese vrijwilligers-
penning uitreiken aan de vele vrijwilligers
van Cendra. Renske Berkers, Matty van
de Laar, Piet van Diepen, Betsie Bordat,
Henk van Leuwen, Jan van Geel, Michiel
Nooyen, Henri Vereijken, Nellie
Schepers, Hans Schepers, Marianne
Smits, Hans Verhoeven, Piet Maas,
Hans van den Heuvel en Liesbeth van den
Heuvel. Als verrassing kreeg ook
wethouder Joan Briels de Europese
vrijwilligerspenning uitgereikt. Joan heeft
als privépersoon zich verdienstelijk
gemaakt voor de Aarlese jeugd. Hij was
blij verrast met de ereblijk van de jeugd.
Reportad is diverse malen bij Cendra op
bezoek geweest. Hij had graag ook deze
avond aanwezig willen zijn. Maar ook hij
heeft soms privézaken die voorgaan. Hij
wenst alle vrijwilligers van harte proficiat
met de onderscheiding. Een mooie
waardering voor hun werk voor de Aarlese
jeugd. Want als we eerlijk zijn, zijn zij
toch onze toekomst. Vrijwilligers ga zo
door met de begeleiding van onze jeugd.
Want als je op woensdag bij Cendra

komt zie je hoe we een fantastische
jeugd in Aarle-Rixtel hebben. Reportad.



Pagina 23BBBBBericht van:

Paasvuur en paaseieren zoeken
op Eerste Paasdag

Op eerste Paasdag, 24 april, organiseert
folkloregroep Dikkemik het traditionele
paaseieren zoeken. In de buurt van
kasteel Croy heeft de paashaas een
grootaantal paaseieren verstopt die de
kinderen mogen gaan zoeken. Pasen is
al van oudsher een feestdag is waarin
oude symbolieken van de lentefeesten
zijn opgenomen.en waarbij het ontwaken
van de natuur na de winter werd gevierd
Zo’n lentefeest wordt in veel culturen en
religies vaak ook gevierd ter ere van het
leven en de vruchtbaarheid, die de natuur
heeft doen ontwaken en vruchtbaar heeft
gemaakt.
Zowel de naam Ostara (Oudengels:
Eostre) als de Duitse en Engelse be-
naming voor pasen, “Ostern” en “Easter”,
zijn te herleiden tot het Germaanse
woord voor het oosten. In het christelijk
geloof valt het lentefeest samen met de
opstandig van Jezus. De paaseieren
staan symbool voor het nieuwe leven.
Na het paaseieren zoeken wordt het
grote paasvuur ontstoken, waarmee de
winter wordt verdreven en de lente wordt
verwelkomd.Tegelijkertijd wordt de
uitsdlag bekend gemaakt van de grote
kleurwedstrijd.
Dit paasfeest vindt plaats aan de
Croylaan, tegenover de oprijlaan van het
kasteel en begint om 18.00 uur.

Beez bij Wim Beeren
Jazz Society op 27 april

De groep Beez is op woensdag 27 april
te gast bij Wim Beeren Jazz Society in
café Van Bracht. Beez is gek op spelen
en verrast het publiek graag met mooie
liedjes van eigen hand.
Liedjes met verrassende wendingen en
grappige bewerkingen, want de factor
humor zal de luisteraar niet ontgaan.
Luisterliedjes die je meevoeren naar de
jaren twintig, of een ballad waar je traan-
tje bij wegpinkt, een circus- of Keltisch
liedje, een Franse chanson of lekker
deinen op een jazzy nummer.  Dat is
Beez. Divers en niet in een hokje te
plaatsen. Met de bezetting van zang,
viool, saxofoon, piano, bas en drum zet
Beez een geheel eigen geluid neer.
‘Beez moet je beleven’.
www.beezbeez.nl
Na het optreden van Beez wordt de
jamsession begeleid door pianist Joep
van de Burght, bassist Peter Krynen en
drummer Jean-Louis Beeren.
Aanvang 20.30 uur, toegang 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
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La Romanza is volop WOONPLEZIER!!!

       Nieuw !      Crabtree & Evelyn beauty & bodycare
Yankee Candles geurkaarsen

John Bardale laarzen
Kesslord leren tassen

Putumayo cd’s wereldmuziek

Leuke spullen voor de Paasdagen
Bij mooi weer is ons terras weer open!

Dorpsstraat 23 Aarle Rixtel              www.laromanza.nl
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KONINGINNEDAG 2011
IN AARLE-RIXTEL

Ochtendprogramma op en rond het
Kerkplein
10.00-12.00 uur.
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 uur.
VERSIERDE FIETSEN-OPTOCHT
Maak van je fiets een echte Koningin-
nedag-fiets en rijd mee met de VER-
SIERDE 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
Vrienden en gaat door de Dorpsstraat, de
Mariastraat, de Bosscheweg, de Klok-
straat, 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.

Middagprogramma
op “Sportpark de Hut”:
Vanaf 13.00 uur.
DOE MEE AAN DE VOLGENDE
ACTIVITEITEN:
· Mini Draaimolen voor de kleinste

kinderen
· Circuit voor de jeugd met Gat- en

Penaltyschieten
· Schminkstand: vier dames zijn

aanwezig om de kleintjes in de
prachtigste kleuren te versieren.

· Minivoetbaltoernooi. Deelnemers
hebben zich op kunnen geven bij Bert
van Zutphen Opstal 4. De leiding is in
handen van ASV’33.
Om 13.00 uur dienen de deelnemers
aanwezig te zijn.

· Huifkartocht: Zoals ieder jaar is Bert
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 uur.
VOOR DE JEUGD
TOT EN MET 9 JAAR:
· Spelenkermis: 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 volgende verenigingen hebben de
kans aangegrepen om hun vereniging
in een kraampje te promoten: Dédé,
De Hartstichting en ASV’33.

· Luchtkussen: voor de jongste hebben
wij ook dit jaar een luchtkussen
kunnen bemachtigen

· Kleurwedstrijd: Dit jaar doen we het net
even anders: Kom kijken op het
sportpark.

· Optreden door Dédé danceballet.
Deze dansgroep presenteert om 15.00
uur een prachtige show met spran-
kelende en vaak vertederende optredens.
· Dit jaar hebben we Clown Pietje weer
op het sportpark. Hij zorgt ervoor dat de
kinderen blijven lachen.



Ook iets te vieren en wil je het niet te 

gek maken maar ook niet al die 

rommel in huis halen?
Kom bij ons feesten! Wij zorgen voor nootjes, zoutjes, 

bonbons en petit fours. Het is aan jullie om 5 uur 

biertjes te drinken (fris en wijn natuurlijk ook ,máár

géén mixdranken). We zorgen voor bitterballen, 

mooie opgemaakte toastjes (4 per persoon) en 

halverwege de avond presenteren we een heerlijk 

hapjesbuffet met pittige gehaktballetjes, 

biefstukreepjes, huzarensalade, pastasalade en verse 

broodjes. 

Mmmmm! Das pas genieten!

En wat mag dat kosten?

28,95 per persoon
(vanaf 30 personen)

Nou dat zijn de kosten niet, toch? 
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Autobedrijf Vossenberg
De Duivenakker 7a
5735JA Aarle-Rixtel
Telefoon 0492-382722

E-mail info@autocenter-vossenberg.nl

Website www.autocenter-vossenberg.nl
www.boschcarservicevossenberg.nl
Compleet, goed, betaalbaar onderhoud & reparatie alle merken
personen of bedrijfswagen, Leaseonderhoud welkom
Airco Service, Erkend Rdw Lpg inbouw station, Auto electronica
APK keuring Euro 29.00 incl. afmeldkosten Rdw
12 Mnd.Mobiliteitsgarantie [ Pechhulp onderweg ] voor Euro 34,95
Banden, accu’s, uitlaten, vraag naar onze aktieprijzen



16.00 uur
PRIJSUITREIKING
De winnaars van de Kleurwedstrijd en het
Penaltyschieten in combinatie met het
Spelencircuit worden bekend gemaakt.
De winnaars 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).
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Voorlichtingsmiddag over
Dementie in Aarle-Rixtel.

Op Dinsdagmiddag 10 mei om 13.30 is
er in het Gemeenschapshuis “De
Dreef “ in Aarle-Rixtel   een voorlich-
tingsmiddag over Dementie met als
Thema   “Dementie ook onze Zorg “
Misschien merkt u op een dag ineens dat
er iets mis is met uw geheugen of dat
van uw partner ,ouders,vrienden en vraagt
u zich af :  is dat dementie ?
In de meeste gevallen zal dit niet zo zijn
maar hoort het vergeten gewoon bij het
gezond ouder worden. Maar wat te doen
als er zich symptomen voordoen die
wijzen op mogelijke dementie? Om deze
vraag-  en waarschijnlijk nog vele anderen
te beantwoorden wordt deze middag
georganiseerd door KBO/Senioren-
vereniging  Aarle-Rixtel ,SWOL en
GVO-Wit Gele Kruis, in samenwerking
en met ondersteuning van KBO Brabant ,
Provincie Noord Brabant, Gemeente
Laarbeek en Alzheimer Nederland.
Na de opening wordt gestart met de
powerpointpresentatie “Dementie ook
onze Zorg”
In de pauze is er veel informatiemateriaal
verkrijgbaar. Daarna is er een film over
Dementie.
Tenslotte is er ruimschoots tijd om vragen
te stellen over dit onderwerp.
Opgave bij: Nelleke Biemans tel 383822
of e-mail rwbiemans@gmail.com
Iedereen is welkom en de toegang is
gratis.

Roefeldag 2011

Hoi allemaal,
Zoals eerder al gemeld gaan we dit jaar
voor de 15e keer roefelen in Aarle-Rixtel,
en wel op 25 juni 2011. We hopen dat
veel kinderen weer mee willen doen, om
gezellig bij de verschillende beroepen te
roefelen.
Vind je het leuk om mee te doen, dat kan!
Ben je woonachtig in Aarle-Rixtel en zit
je in groep 3 t/m 8 van de basisschool, of
specialonderwijs dan ben je van harte
welkom. Je kunt je inschrijven via het
gele formulier dat je op school mee
krijgt. Lever het wel in vóór 27 april, in
de gele brievenbus op school of bij
iemand van het roefelcomité. Dan kunnen
wij zo snel mogelijk de groepjes gaan
indelen. Heb je geen brief gehad maar wil
je toch graag meedoen, neem dan even
contact met ons op.
Voor de roefelplaatsen: Denken jullie
eraan de inschrijfformulieren klaar te
leggen voor het roefelcomité? Wij komen
tussen 11 en 23 april hiervoor langs, of
nemen telefonisch contact met jullie op.
We zien jullie allemaal graag op 25 juni.
Groetjes,
Roefelcomité Aarle-Rixtel.
Marleen v.d.Heyden
De Tempelier 7 383423

Anja Martens
Kannelustweg 20a 382694
Karin Nijssen
Kannelustweg 24 06-15085911
Fabiana Bekx
Dijkmanstraat 3 381338
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De Meikever

De meikever.
Wel, nondeknetter, hebben ze weer
zitten slapen in Den Bosch. We hadden
toch goed afgesproken dat de weg er niet
zou komen. Niksweg is toch gewoon
Nederlands en voor iedereen duidelijk.
Hebben ze alle bezwaarschriften met
een royaal gebaar van de tafel geveegd
en gewoon beslist dat de weg langs het
kanaal er toch komt. Dat vraagt om een
reactie en die komt er ook, heb ik
inmiddels begrepen. Daarnaast is er de
verwachting dat de bodem van de
schatkist in zicht zou komen en dat de 1
of 2 miljard, die het weggetje vermoe-
delijk zal gaan kosten, te zijner tijd niet
meer beschikbaar zijn. Het zou zomaar
kunnen. Maar werd er niet 1 miljard
bezuinigd op ons leger. Ocherm, dat zou
ik niet op mijn geweten willen hebben.
Zoveel ontslagen bij Defensie en daar
bouwen  wij lekker een nieuwe weg van.
Dan  nog liever de tanks van Oirschot,
zolang ze tenminste daar door het zand
blijven crossen.  We gaan nauwlettend in
de gaten houden waar de piketpaaltjes
voor de nieuwe weg geslagen gaan
worden. Ze zijn nog niet klaar met het
comite Niksweg want daar klinken nog
steeds erg strijdvaardige stemmen. Ik ga
me intussen bemoeien met de lente want
daar zitten we middenin en het is weer
de moeite waard. Jong leven in
dierenparkjes en weilanden, verhoogde
aktiviteiten  in heggen en nestkastjes,
ontluikend bloemen en planten, uitge-
strekte bollenvelden,  echt Nederland. Ik
kan er volop van genieten .Als je geen
oog meer hebt voor de ontluikende natuur
met al zijn bloemenpracht dan verdien je
niet om op deze aardbol rond te lopen.
En met oog hebben voor…bedoel ik ook
respect hebben voor …en  zorgen hebben
om. En daar ontbreekt het bij een aantal

mensen aan. Ze vervuilen niet alleen
onze mooie woonwereld, ze bevuilen
waarschijnlijk ook hun eigen nest. Op
mijn tochtjes door het buitengebied zag
ik de weelde van de gewone jongens
weer in de sloot liggen. Langs de
Laarweg, de Croylaan en op den Hei-
kant.Een  verzamelaar van bierblikjes
mag ze hier gratis komen uitzoeken. Er
ligt genoeg, zelfs heel veel buitenlandjes
biertjes, best interessant. En je wilt  niet
weten wat er nog meer langs ’s-Heren
wegen is gedumpt. Een eindeloze
stroom rommel en die ruimen de ijverige
jongens van gemeente, provincie en Rijk
regelmatig op. Dat kost op jaarbasis ook
een paar centen, maar dat boeit de
vervuiler totaal niet. Ik heb de oplossing
ook nog steeds niet gevonden, ik heb er
wel eens aan zitten denken, maar tegen
dit gedrag is niets opgewassen en zijn
volgens mij geen oplossingen voor te
bedenken. Is het een teken voor een
geweldige zomer, ik probeer het uit te
zoeken,  want al vroeg in maart vlogen de
oranje-tipjes.  Niets mooier dan dartelen-
de vlinders op de bloemen. Ik krijg er niet
genoeg van. Ik wist niet dat mijn
vaderlandsliefde zo groot was. In een
bevlieging heb ik in oktober wat rode en
witte tulpen geplant en bedjes met
diepblauwe viooltjes. En zie, plotseling is
het rood,wit, blauw en het oranjetipje
landde er bovenop.  Ik hoop dat de
Koningin op 30 april op haar vliegtochtje
naar het zuiden even uit het raampje zal
kijken. Dan zal ze de bloesem aan mijn
nectarineboompje niet meer kunnen zien
want die bloeit nu. De pit is destijds
achteloos in de tuin gemikt, na vier jaar
is het een hele jongen geworden. Ik ben
benieuwd hoeveel vruchten de takken
kunnen dragen. Weer iets om naar uit te
zien.

De meikever
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

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

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

openingstijden:
ma 13.00-17.00

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

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

www.kapsalonastrid.nl

BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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STRATENVOETBAL
IN AARLE-RIXTEL

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei vindt, op
sportpark De Hut, weer het inmiddels
traditionele stratenvoetbaltoernooi plaats
voor alle inwoners van Aarle-Rixtel vanaf
16 jaar, zowel mannen als vrouwen!
Uiteraard zijn ook liefhebbers die geen lid
zijn van ASV ’33 van harte welkom om
mee te doen. Aarle-Rixtel is voor dit
toernooi ingedeeld in twaalf wijken.
Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk 10
mei aanmelden bij de contactpersoon van
de betreffende wijk. Uiteraard is de
kantine tijdens en na afloop van de
wedstrijden open; een DJ zorgt hierbij
voor livemuziek. Behalve spelers zijn dus
ook supporters van harte welkom om er
een gezellig festijn van te maken.

Klein veld
Donderdag 26 mei worden vanaf 18.30
uur de poulewedstrijden gespeeld; vrijdag
27 mei vanaf 18.30 uur de kruisfinales en
de finale. De wedstrijden worden
gespeeld op een kleiner veld, met zes
spelers en een keeper. Er dient continu
minimaal één vrouw in het veld te staan
(door een vrouw gescoord doelpunt telt
dubbel!)

Wijkindeling
De wijkindeling is als volgt:
Wijk 1 Duivenakker, De Zitter, De Malthe-
zer, De Lage Hoeve, Den Bongerd,
Elshorst, De Tempelier contactpersoon:
Mike van Hoof (06-42217605;
mikevanhoof@hotmail.com)
Wijk 2 Biermanstraat, Koppelstraat,
Janssensstraat, Blauwe Schutplein,
Rode Schutplein, Barthold van Heesssel-
straatcontactpersonen: Els van Beek (06-
14298871; onselske@hotmail.com)
Wijk 3 Broekelingstraat, De Trompetter,
Lange Akker, Valkendijk, Buizerdstraat

contactpersonen: Lars Swaanen (06-
13978188; lars_swaanen@hotmail.com)
Wijk 4 Strijp, Croylaan contactpersoon:
Harold van Bommel (383711;
haroldvanbommel@gmail.com)
Wijk 5 Opstal, Brabantlaan, Meijerij-
straat, Kempenstraat, Baroniestraat,
Peelstraatcontactpersoon: Pieter van
Brug (06-50217973;
pvanbrug@onsbrabantnet.nl)
Wijk 6 Hagelkruisweg, Torenakkerweg,
Laarweg, Lieshoutseweg, Aarleseweg
contactpersoon: Mark Migchels (06-
20748716; markmigchels@hotmail.com)
Wijk 7 Molenstraat, Terlingenplein,
Kerkstraat, Laarweg contactpersoon: Rob
en Jos van Bommel (383008;
rob_van_bommel@hotmail.com)
Wijk 8 Bosscheweg, Helmondseweg,
Klokstraat, Kapellaan, Kouwenberg,
Onze Lieve Vrouweplein, Dr. Timmer-
straat contactpersoon: Michelle Loomans
(06-10961374;
michelleloomans90@hotmail.com)
Wijk 9 Heindertweg, Phaffstraat, Ter-
meerstraat, Donkerstraat, Haffmanstraat,
Goossensstraat, Schoolstraat
contactpersoon: Willian Vlemmings
206-19940002;
willianvlemmings@hotmail.com)
Wijk 10 Dorpsstraat, Beekseweg, Wilhel-
minalaan, Julianalaan, Beatrixlaan,
Koude Maas, Sengersweg
contactpersoon: Tim van Zundert (06-
23902810; timvanzundert@gmail.com)
Wijk 11 Heikant, Albers Pistoriusstraat,
Havenweg, Klokkengietersstraat
contactpersonen: Frank Beekmans
(06-53147979;
frank_beekmans@hotmail.com)
Wijk 12 De Vinken, Spechtstraat, Dijk-
manstraat, Pastoor van den Heuvelstraat,
Nachtegaalstraat, Wielewaal,
Mariastraat, Jan van Rixtelstraat, van
Roijstraat, Akkerstraat, Merelstraat,
Lijsterstraat, Zwanendreef, Kannelustweg
contactpersoon: Rik Verhoeven (06-
30131433; rimoverhoeven@hotmail.com)
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Buitenwijk ASV-leden die niet in Aarle-
Rixtel wonen mogen ook meedoen!
contactpersonen: Daan Daniels
(06-46307628;
dladaniels@onsbrabantnet.nl)
Aanmelden
Belangstellenden moeten zich dus
uiterlijk 10 mei opgeven bij de contact-
persoon van hun wijk. Hopelijk komen er
veel aanmeldingen binnen zodat het een
sportieve en gezellige happening wordt.

Jaarlijkse collecte
Gemeenschapsblad

De jaarlijkse collecte ten behoeve van het
Gemeenschapsblad vindt plaats in de
week van 18 tot en met 23 april 2011.
In de bijgesloten enveloppe op 18
april 2011 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 positief (590.08)
saldo afgesloten. Wij zijn zo vrij om een
noodzakelijke bijdrage van € 5,= per
gezin te vragen. Wilt u het Gemeen-
schapsblad blijven ontvangen, steun ons
dan! Verschillende verenigingen hebben
al hun jaarlijkse bijdrage aan ons over-
gemaakt. 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.
2003 -712 -22 / 2004 -704 -21 / 2005 -
728 -22 / 2006 -812 -22 / 2007 -800 -22 /
2008 -832 -22 / 2009 -864 -22 / 2010 -
856 -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 Gemeenschaps-
blad. 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 2010:
Advertenties: 22199.96
BTW: 44218.63
Collecte + Giften: 7173.40
Porto: 475.00
Rente: 204.67
Totaal ontvangsten: 34271.66

Uitgaven 2010:
Drukwerk: 7709.97
Papier: 15193.07
Koffie: 608.07
BTW voordruk: 1888.17
Portokosten: 793.36
Secretariaat / apparatuur: 1812.03
Diversen: 1999.41
Bezorgers: 1844.50
Afdracht Fiscus: 1833.00
Totaal uitgaven 2010: 33681.58
Batig saldo van 590.08



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. 

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale 
0900 - 899 8636 (  0,01 per minuut)

 of kijk op www.zorgboog.nl
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Inspraak afgerond
‘Ruit is meer dan alleen een weg’

DEN BOSCH - Met het afronden van de
inspraak is een nieuwe stap in het
proces rondom de Noordoostcorridor,
oftewel de Ruit rondom Eindhoven,
genomen. Het besluit over de definitieve
voorkeursvariant is nu aan Provinciale
Staten.

Advies om te kiezen voor Wilhelmina-
alternatief niet gewijzigd
Alle reacties op de inspraak zijn
inmiddels zorgvuldig bestudeerd en
samen met officiële adviezen – onder
andere van de Commissie MER - betrok-
ken bij de keuzes voor de Structuurvisie.
Op 22 april ontvangen alle insprekers een
reactie. Veel aandachtspunten van de

insprekers voor het vervolgproces zijn
door de provincie overgenomen en
onderschreven door de Stuurgroep
Brainport Oost. Het advies aan Provin-
ciale Staten om te kiezen voor het
Wilhelmina-alternatief met een opwaarde-
ring van de N279 tussen Veghel en Asten
en de werklocaties Varenschut, BZOB-
bos en Bemmer IV, wijzigt echter niet.
Wel is besloten af te zien van de
mogelijke woningbouwlocaties Goor en
Lungendonk.
Yves de Boer, gedeputeerde Mobiliteit en
Infrastructuur: “Het is erg belangrijk dat
het hele gebied Brainport Oost samen-
hangend en met kwaliteit ontwikkeld
wordt. De Noordoostcorridor is veel meer
dan alleen een weg en de provincie en de
regio zetten dan ook sterk in op een
kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van
het hele gebied Brainport Oost.”

Samenwerking is belangrijk
GS en de Stuurgroep Brainport Oost
realiseren zich dat er nog veel keuzes
gemaakt moeten worden en dat de
financiële middelen onder druk staan.
Samenwerking door alle betrokken
partijen, ook op financieel gebied, is
daarom noodzakelijk.
Om dit te bewerkstelligen krijgt het
ruimtelijk ontwerp een centrale rol in het
vervolgproces. Daarnaast wordt een
integrale gebiedsimpuls samengesteld.
Die bestaat naast wettelijke verplichte
maatregelen, ook uit maatregelen die de
overlast beperken en de kwaliteit van het
gebied verhogen.

Volgens Yves de Boer is de keuze voor
het voorkeursalternatief door Gedepu-
teerde Staten een belangrijke stap na
jaren discussie over de bereikbaarheid
van de Zuidoostvleugel van BrabantStad:
“Er staan grote belangen op het spel,
zowel op lokaal, regionaal, nationaal als
internationaal niveau. Daarnaast vraagt
het grote belang voor mens, milieu en

Maak kennis met
Nieuwe buurtbrigadiers in
Laarbeek

LAARBEEK - Binnen de politieafdeling
Gemert-Laarbeek is een aantal nieuwe
buurtbrigadiers gestart. Daarnaast
hebben enkele wisselingen van
buurtbrigadiers plaatsgevonden. Wij
stellen de buurtbrigadier graag aan u
voor.

Aarle-Rixtel
Bert Bruggeman is vanaf heden hier de
nieuwe buurtbrigadier. Bert werkt een
groot aantal jaar bij de politie en
inmiddels drie jaar bij de politieafdeling
Gemert-Laarbeek. Hij vindt het belangrijk
naar mensen te luisteren om zo samen
de wijk leefbaar te maken. Kennen en
gekend worden is voor Bert waar het als
buurtbrigadier om gaat.
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economie in deze regio om een
zorgvuldige afweging. Die afweging is
door ons gemaakt.”

Brainportregio
De Noordoostcorridor staat niet op
zichzelf, maar is onderdeel van de
gebiedsontwikkeling van Brainport. De
Brainportregio is één van de motoren van
de Nederlandse economie. De sterke
economische positie van de regio is
mede te danken aan de unieke, uit-
zonderlijke combinatie van wonen,
werken en landschap. De Noordoost-
corridor biedt naast een oplossing voor
het bereikbaarheidsvraagstuk aan de
oostzijde van de regio Eindhoven-
Helmond ook kansen voor ruimtelijke
ontwikkelingen in het hele gebied: het
gaat om de samenhang tussen een
goede bereikbaarheid, de kwaliteit van
leven en wonen, de robuustheid van het
wegennetwerk en ruimtelijk-economische
kansen en de ontwikkeling van natuur en
water. Die samenhang is een voorwaarde
om de Brainportregio te versterken.

Gemeentehuis gesloten
op tweede paasdag
LAARBEEK – Op maandag 25 april 2011
is het gemeentehuis Laarbeek gesloten,
vanwege tweede paasdag.

Rommel bij de glasbak
LAARBEEK - Op verschillende plaatsen
in Laarbeek staan glasbakken. Hiermee
wordt heel wat glas ingezameld,
ongeveer 25 kilo per persoon per jaar.
Helaas geeft het gebruik van de glasbak
ook overlast. Het komt namelijk regel-
matig voor dat dozen, plastic tassen of
glas dat niet in de bak past niet worden
opgeruimd. Iedere week worden de
glasbakken leeggemaakt en wordt er
opgeruimd en geveegd. Op deze manier
proberen wij het rondom de glasbak
enigszins netjes te houden. Ook u kunt
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daarbij iets betekenen door geen rommel
achter te laten en glas dat niet in de
glasbak past naar de Milieustraat te
brengen. Een beter milieu begint nog
altijd bij uzelf.
Voor het leefmilieu van omwonenden
wordt u vriendelijk verzocht om na 20.00
uur geen glas meer in de glasbakken te
gooien.

KKKKKlokje
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.

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

L.T.V. “DE HUT”
AARLE-RIXTEL

Organiseert voor de 24e keer het “Power
to the Pieper” open 35+ Poule Toernooi
van 11 t/m 19 juni 2011.
Het toernooi is goedgekeurd door de
KNLTB. Er zal gespeeld worden in poules
in de speelsterktes 5, 6, 7 en 8.
GD5, 6, 7, 8. DD5, 6, 7, 8. HD5, 6, 7, 8.
DE7.  HE7.
Deelname staat open voor dames en
heren, geboren voor 1 januari 1977.
Schrijf je in via: www.ltvdehut.nl  Slui-
tingsdatum: 22 mei 2011.
Inschrijfgeld: € 8,00 per persoon per
onderdeel.
Organisatie: L.T.V. De Hut, Bakelseweg
9A, 5735 SC Aarle-Rixtel.
Tel: 0492-381724.
Wedstrijdleiding: Marc Bekkers.
technische.commissie@ltvdehut.nl
Bondsgedelegeerde: Jan van Esch.



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

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419Voor tegels en sanitair bezoek

onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:

www.vanrooydasmooi.nl

Hagelkruisweg 10

5735 BH Aarle Rixtel

T. 0492-381865

M. 06-13740800

info@henkmertens.nl

www.henkmertens.nl
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Mindfulness Laarbeek start
meditatie bijeenkomst
Op maandag 2 mei  begint de meditatie-
bijeenkomst om 19.30 uur en we sluiten
om 21.00 uur af.  De meditatie wordt
begeleid door een ervaren meditatie
trainer in de inzichtmeditatie (Vipassana)
in Conferentiecentrum De Couwenbergh,
Dorpsstraat 1a, Aarle-Rixtel.
Bent u ook  druk, druk, druk en vaak met
meerdere dingen tegelijk bezig? Denkt u
ook weleens ’s avonds: wat heb ik
vandaag eigenlijk allemaal gedaan of wie
heb ik ontmoet? Dan doet u veel dingen
op de automatische piloot, zonder er bij
stil te staan wat u nou eigenlijk doet. De
meditatiebijeenkomst helpt u om meer te
leven in het hier en nu en te genieten van
wat er op dit moment is. Daarnaast leert
u zich beter te ontspannen en op een
andere manier te kijken naar de hobbels
die u in uw leven tegen komt.
Meditatie kan overal en het is allang niet
meer nodig om in een ongemakkelijke
houding te zitten. Het kan ook tijdens
een wandeling of tijdens het wachten in
de rij voor de kassa. Ontdek zelf wat
mediteren voor u kan betekenen op
maandag 2 mei, 16 mei, 30 mei en/of 27
juni. Ook als u bekend bent met
mediteren, maar het lastig vindt om er
thuis tijd voor vrij te maken, of u wilt
graag andere meditaties leren kennen
bent u van harte welkom!  Voor meer
informatie of aanmelden: Marie-Louise
Magis, tel. 06 44051822 of mail naar
info@mindfulnesslaarbeek.nl
Mindfulness Laarbeek is een plek waar
je even uit de drukte van alledag kunt
stappen en waar je stilte kunt vinden, en
tijd voor jezelf. Een plek waar warmte,
rust, ruimte en aandacht is voor lichaam
en geest en waar je van harte welkom
bent!

Expositie 50 jaar De Heindert.

Op Tweede Paasdag wordt er in het
schoolgebouw van “De Heindert “ een
grote tentoonstelling gehouden over 50
jaar Basisschool De Heindert
Naast vele (oude) onderwijsmiddelen zijn
er vooral veel schoolfoto’s / klassenfoto’s
te zien, zowel middels een digitale
presentatie als in de vele aanwezige
fotoboeken De tentoonstelling begint om
13.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Pagina 41BBBBBericht van:



Bericht van: 50 jaar geleden Pagina 42

25 april Harmonie “De Goede Hoop”.
In zijn openingswoord van de jaarver-
gadering der harmonie, bracht voorzitter
Prinsen dank aan alle medewerkers voor
de “oud-ijzer-actie” , welke een netto-
bedrag van f 363,— opbracht. Speciale
dank mocht bestuurslid van Deursen in
ontvangst nemen, die voor het welslagen
van deze actie, wekenlang in touw is
geweest. De voorzitter deelde mede dat
de gemeenteraad een geldlening aan de
harmonie van f 15.000,— heeft goedge-
keurd voor aanschaf van nieuwe instru-
menten. Op zondag 14 mei zal worden
deelgenomen aan het festival in Nijnsel,
ondanks opmerkingen die men had over
de dan te spelen interland wedstrijd
Oost-Duitsland – Nederland. Met dank-
baarheid getuigde de voorzitter van de in
ontvangst name van een aantal harpjes,
aangeboden door de N.V. Petit en Fritsen
Klokkengieterij. Het hoogtepunt van de
vergadering nl. het voorzien in de
vacature van penningmeester, alsmede
het periodiek aftreden van vice-voorzitter
Verschuuren, was met een schriftelijke
stemming geregeld. De heer Verschuu-
ren werd met grote meerderheid herbe-
noemd en de heer Sjef Meulendijks werd
in de plaats van de heer Harry Vogels aan
het bestuur toegevoegd. De functie-
verdeling zal het bestuur onderling
regelen. Voorzitter Prinsen hoopte de
heer Vogels in de nabije of eventueel
verre toekomst weer als lid van “De
Goede Hoop” te mogen begroeten.

25 april E.H.B.O.
Op de zondag te Gemert gehouden
EHBO-wedstrijd heeft de afdeling fraaie
successen geboekt. De ploeg onder
commandant A. van Berne met helpers
G. Ermens en mej. C. Vos behaald een
eerste prijs met 171 p. en tevens de

tweede commandantsprijs met 47 p. De
ploeg onder commando van F. Meulen-
dijks, met helpers H. van Duppen en H.
van Stiphout behaalde een tweede prijs
met 152 p. Deze prestaties zijn des te
opvallender daar het geheel andere
ploegen betrof, dan er in de laatste tijd in
de strijd waren. Als “patiënten” fungeer-
den de dames C. Vlemmings en Jeanne
Relou.

25 april Bond van Bejaarden
De leden worden woensdagmorgen om
kwart voor negen verwacht voor het
bijwonen van de uitvaart en begrafenis
van hun medelid mevr. Van Vijfeijken-
Heesakkers.

24 april Zwemmen voor de lagere
scholen in Beek en Donk, Gemert,
Aarle-Rixtel en Lieshout
Het zwembad ″De Koppelen″ zal tijdens
het a.s. zomerseizoen van maandag tot
vrijdag des morgens voor het publiek
gesloten zijn, ten einde de gelegenheid
te bieden aan de leerlingen van de 5e en
6e klas van de lagere scholen uit de
gemeenten Beek en Donk, Aarle-Rixtel,
Gemert en Lieshout om vóór zij de lagere
school verlaten de nodige zwemvaar-
digheid te leren. Dit lezen we in het
voorstel van Burgemeester en Wethouders
van Beek en Donk aan de raad, waarbij
een krediet van f 9500,// wordt gevraagd
om het plan voor het schoolzwemmen ten
uitvoer te kunnen brengen. De deelne-
mende scholen zijn: jongens- en
meisjesschool uit Aarle-Rixtel, Idem uit
Lieshout, Mariahout, Handel, Elsendorp,
Mortel, Beek en Donk en Gemert zijn. De
kosten van het schoolzwemmen zullen
door deze scholen gezamenlijk worden
gedragen. Van gemeentewegen zullen
twee zweminstructeurs in dienst worden
genomen, speciaal voor de opleiding voor
het schoolzwemdiploma.
Helmondse Courant april 1961






