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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
*

personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u. vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van 16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Julianastraat 2-008. Gemert. Afspr. , ma t/m vr 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. J. Strijbosch. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
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 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 10 maart t/m vrijdag 16 maart
Zaterdag 10 maart
18.30uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Piet van de Pas
(verj.)
Jan van der Heijden
(par.)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 11 maart – 3e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Antoon van Berne
(buurt)
Overleden ouders Timmers – Bunthof
Theodora van Roij – van Wetten
(verj.)
Overleden ouders Loomans - Noijen
Overleden ouders Martens - Brouwers en Frans Martens
Wim van Seggelen
(verj.)
Woensdag 14 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Vrijdag 16 maart
19.00 uur Kerk – Toediening van het H. Vormsel door Monseigneur Hurkmans
Eucharistieviering
Mien Verbakel - van Boxtel
Oma van Riet

Week van zaterdag 17 maart t/m vrijdag 24 maart
Zaterdag 17 maart – 4e Zondag van de Vasten (“Laetare”).
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering t.g.v. Kring Peelland Gildewezen
m.m.v. de Cantorij
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor
Truus van de Vossenberg
(par.)
Piet en Riek van de Ven – Hoeks
(verj. vader)
Huub Verbakel
(sterfdag)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 18 maart - 4e Zondag van de Vasten (“Laetare”).
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Harrie van Boxmeer
Nellie Pennings – Verhagen
(par.)
Maria van Dijk – van de Kerkhoff
(1e sterfdag/buurt)
Fien Sterken
(verj.)
Theodora van Roij – van Wetten
(sterfdag)
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Overleden ouders Biemans – van der Heijden
Overleden ouders van de Heuvel – Jansen
Jes van Roij
Harrie Kuijpers
(verj.)
Bijzondere intentie
(fam. van Boh.)
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14.00 uur Kerk - Concert Euphonia
Woensdag 21 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Gedoopt
Sebastiaan van de Burgt, Ties Strijbosch,
Sven Dekkers en Elin van Falier
Overleden
Hennie van Schaik – Kamphaus. Zij was 92 jaar.
Maria Schepers. Zij was 64 jaar.
Annie Heystee – van Nunen. Zij was 95 jaar.
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 donderdag 29 maart a.s. van
20.00 tot 21.30 uur in de pastorie aan de Heindertweg 1. Deze avond is bedoeld als
voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering van zondag 29 april a.s.
Ook is er de mogelijkheid om uw kind te laten dopen tijdens de gezinsviering van
Paaszaterdag 7 april.
Voor de voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje kunt u zich opgeven
tijdens de spreekuren van de pastorie tel. 381215.

Vastenactie 2012.
Tijdens de vastenactie steunen we een project in Ghana, een klein dorpje beho-rend bij
de leefgemeenschap Duayaw Nkwanta. In het dorp wonen veel boeren, boerinnen en
kinderen die op het land werken of naar school gaan.
In de regentijd is moeilijk om veilig en met droge voeten de overkant te bereiken omdat
het water in de rivier zeer hoog staat.
Dit jaar gaat de opbrengst van de vastenactie naar: het bouwen van een brug over de
rivier. De tekening van de brug is in ons bezit en deze hangt in de kerk. U kunt het
project steunen tijdens de vastenactie.
We hopen voldoende geld op te halen om een brug te bouwen, zodat iedereen veilig
en met droge voeten naar de overkant kan komen.
Wij hopen op uw steun.
Voor de kinderen liggen er achter in de kerk spaardoosjes, die mag u mee-nemen.
Kinderen kunnen op hun manier sparen voor Ghana.
MOV groep Aarle-Rixtel.
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De Hartstichting en St. Hart & Aa’s,
werkgroep Laarbeek, lid van de Nederlandse Reanimatieraad, organiseren op
dinsdag 20 en 27 maart 2012 (2 avonden)
om 18.30 uur een nieuwe cursus Basale
Reanimatie inclusief de AED in het
Dorpshuis te Lieshout. Net zo belangrijk
als het leren van reanimatievaardigheden,
is het leren herkennen van de omstandigheid waarin u moet reanimeren.
Meestal doet die situatie zich heel
onverwacht voor en geeft een heftige
schrikreactie waardoor u niet direct weet
wat u moet doen. Maar u moet iets doen
om het slachtoffer de kans te geven het
leven te behouden. U moet in die situatie
beginnen met reanimeren en de automatische externe defibrillator (AED)
gebruiken. Het is van belang dat u onder
begeleiding van een door de Nederlandse
Reanimatie Raad erkende instructeur
leert reanimeren en een AED gebruiken.
U ontvangt van de organisator vooraf het
cursusboek van de Nederlandse Hartstichting.

De cursus wordt gegeven door een
gecertificeerde verpleegkundige, in de
praktijk werkzaam op de IC en
hartbewaking. Zij kan op uw vragen een
deskundig en verantwoord antwoord
geven.
U kunt zich opgeven bij St. Hart & Aa’s,
werkgroep Laarbeek, contactpersoon: Ad
Loos, Kerkstraat 39, 5735 BW AarleRixtel. Tel: 0492-382034.
adloos@hotmail.nl

Beste dames
Donderdag 8 maart vrouwenavond
Buurthuis Mariahout “Dutch Show
Company”
Vertrek 19.15 uur vanaf het KERKPLEIN.
Donderdag 15 maart Culturele-avond in
Asten. “de Dorus Show”
Vertrek 19.15 uur vanaf het KERKPLEIN.
Dinsdag 20 maart aanvang 20.00 uur
zaal “de Couwenbergh”.
Lezing ziekte van Lyme.
Hele fijne avonden
Bestuur KVO

Dankbetuiging
Graag bedanken we iedereen die op wat voor manier dan ook
belangstelling heeft getoond tijdens zijn ziek zijn en bij het
overlijden van mijn man, ons pap, schoonvader,
opa en overgrootvader

Frans Vogels
Een speciaal woord van dank voor het personeel en de vrijwilligers van Hospice
Mariëngaarde, de huisartsen van huisartsenpraktijk Aarle-Rixtel, en pastor
Engels voor de ziekenzalving en de mooie afscheidsdienst.
Jo Vogels-Vlamings, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
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Nieuwe
tentoonstelling in bibliotheek.
De vitrines in de Aarle-Rixtelse bibliotheek staan de komende tijd vol met
produkten welke zijn gemaakt door Mevr.
v.Berlo eigenaresse van Riwi keramiek
van de Opstal in Aarle-Rixtel
Er zijn prachtige werkstukken te zien
zoals een vlinder welke gemaakt is van
glas die met poeder bestrooit wordt en
daarna in een oven op ruim 800 graden
verhit wordt.
Verder een schaal met enkele ganzen en
een paashaas in een ei.
Ook diverse andere keramische producten in diverse kleuren en voor verschillende doeleinden.
Het is echt de moeite waard om tijdens
de openingsuren van de bibliotheek eens
naar binnen te lopen om al dat moois
eens te bekijken.
Ook is er informatie aanwezig voor het
volgen van cursussen en het zelf maken
van een kerstgroep.
De tetoonstelling duurt tot eind maart.

Samen lezen is Bereslim!
2012 is Bereslim jaar in Bibliotheek De
Lage Beemden!
(Voor)lezen……het is zo belangrijk, het is
zo leuk! Je kind leert door een kwartier
voorlezen per dag 1000 extra woorden
per jaar. Dat is een voorsprong! Natuurlijk
kun je al vanaf 0 jaar met je kind lezen.
Dat is helemaal niet gek. Gewoon liedjes
zingen, knisperboekjes kijken en luisteren, rijmpjes. Je wilt toch het beste voor
je kind? Praten dus ermee, de hele dag
door: praten, liedjes, rijmpjes, versjes,
boeken, tijdschriften, spelletjes. Samen
met taal in de weer. Je gunt je kind zo’n
voorsprong!
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Bibliotheek De Lage Beemden, als deskundige in lezen, heeft voor kinderen van
3-7 jaar een leuke actie om het thuis
(voor)lezen gemakkelijk en aantrekkelijk
te maken: Bereslim : toegang tot digitale
prentenboeken thuis via uw eigen
computer.
In de vestigingen van Bibliotheek De Lage
Beemden ligt voor u een speciale, gratis
bon met een toegangscode tot Bereslim.
Met die code heeft u drie weken toegang
tot meer dan 40 digitale prentenboeken.
Samen naar verhaaltjes kijken en luisteren. Samen er over praten. Bereslimme
actie van u en de bibliotheek!. En na drie
weken? Dan haalt u een verse toegangscode en/of de papieren versie van het
boek.
Overigens is het abonnement van De
Lage Beemden, van 0 tot 18 jaar, gratis.

Mariakapel aan de Bosscheweg
Trouwe bezoekers van de kapel zullen
wel gemerkt hebben dat de grootste van
de devotielichten in rode huls (die van 2
euro) vervangen zijn door andere.
De muren en het plafond van de kapel
werden namelijk in de laatste jaren
steeds vuiler en een nieuwe (kostbare)
schoonmaak is weer nodig.
Een van de vervuilers is het grote (rode)
devotielicht. Dit walmt meer dan de
andere en de afzuigkap helpt niet voldoende.
De nieuwe devotielichten (ook met rode
huls) ogen wat kleiner, maar ze branden
langer. Ze zijn van dezelfde soort als de
grote noveenkaarsen van 5 euro die
achter in de kapel staan en de godslampkaarsen.
Hoewel de aankoop voor de parochie
duurder is blijft de prijs voorlopig nog
dezelfde, nl. 2 euro.
W.van Boheemen
Namens de kosters.
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PASSIECONCERT
STABAT MATER
PASSIECONCERT
Gemengd Koor De Klokkengieters AarleRixtel en Kamerkoor Sine Nomine AarleRixtel hebben in 2011 het STABAT
MATER in g, opus 138, van Josef Gabriel
Rheinberger op hun repertoirelijst geplaatst en in studie genomen.
De vrucht van deze (en andere) muzikale
inspanning is te horen tijdens een
PASSIECONCERT
OP ZONDAG, 25 MAART 2012,
OM 15.00 UUR,
IN DE KAPEL VAN DE
MISSIEZUSTERS VAN HET
KOSTBAAR BLOED,
KLOOSTERDREEF 7,
IN AARLE-RIXTEL.
Dit passieconcert voeren wij ook uit
OP ZONDAG, 1 APRIL 2012,
OM 15.00 UUR, IN DE SINT LAURENTIUSKERK IN HAMONT, BELGIË.
In de passietijd is Maria, de Moeder van
God, de Moeder van Smarten (Mater
Dolorosa), uitdrukkelijk aanwezig. Zij
beleefde op haar manier de kruisweg van
haar Zoon. Jaarlijks wordt op Goede
Vrijdag tijdens het bidden van de Kruisweg bij elke statie een gedeelte van het
Stabat Mater gezongen. Ook werd deze
‘Lijdensweg van Maria’ gebeden/gezongen in de liturgie van het feest van
Maria, Moeder van Zeven Smarten, op 15
september.
Veel componisten hebben zich laten
inspireren door de tekst en vervolgens
prachtige muzikale werkstukken afgeleverd. Een van hen is Josef Gabriel
Rheinberger.
Graag nodigen we iedereen uit deze
meditatieve muziek te komen beluisteren
op genoemde datums.
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CONCERT
GEMENGD KOOR EUPHONIA
Het Gemengd koor Euphonia uit AarleRixtel verzorgt Zondag 18 Maart een
concert in de kerk van Onze Lieve Vrouw
Presentatie te Aarle-Rixtel. Aanvang van
het concert is 14:00 uur. Dit concert
wordt gegeven in samenwerking met
Gemengd koor de Bosgalmen Lierop,
Houts Gemengd koor uit Mierlo-Hout en
Gemengd koor Kunst en Vermaak uit
Bakel. Het beloofd een zeer mooi en .
hoogstaand muzikaal concert te worden.
Het Gemengd koor Euphonia staat onder
leiding van Arie Ketelaars en zal dit
concert openen. Alle vier de koren hopen
dat U van een aangename en muzikale
middag kunt gaan genieten. Jong en oud
zijn van harte welkom. De toegang is
gratis.

Collecte Hersenstichting.
Wat was het koud die bewuste week!
Toch trotseerden 7 collectante(n)s
vrieskou en gure wind en haalden bijna
770,00 euro op. Een mooie opbrengst
voor 7 personen,
Dames/Heren collectanten en natuurlijk
de mensen van Aarle-Rixtel die gegeven
hebben, hartelijk dank namens de
Hersenstichting.
Mocht u interesse hebben om volgend
jaar ook te collecteren dan kunt u bellen
naar: 0492 382141.
Hoe meer collectantes hoe kleiner de te
lopen routes.

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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Meld uw vereniging ook aan!
Doe mee aan de zwerfvuildag op
zaterdag 17 maart
LAARBEEK – In de gemeente Laarbeek
is ook dit jaar weer een Zwerfvuildag.
Gelukkig willen veel inwoners van
Laarbeek zich op deze dag actief
inzetten voor een schoner milieu door
zwerfvuil in te zamelen. In samenwerking
met de gemeente Laarbeek en de politie
Gemert-Laarbeek zamelen deze vrijwilligers zwerfvuil in langs wegen, in bossen, kanalen, sloten, in bermen en
parken. De actie is niet alleen bedoeld
om de gemeente Laarbeek schoon te
krijgen. Natuurlijk is het ook een oproep
om aandacht te vragen voor het gemak
waarmee mensen zwerfafval achterlaten.
Doet uw vereniging ook al mee?
We merken dat het ongeveer dezelfde
mensen zijn die ieder jaar opnieuw de
handen uit de mouwen steken. Natuurlijk
zijn we erg blij dat deze mensen en
verenigingen meedoen maar doet u ook al
mee? En uw vereniging? Laat u niet kennen en zorg dat u erbij bent.
We nodigen alle verenigingen en inwoners van Laarbeek uit om aan deze dag
bij te dragen. Immers een goed leefklimaat begint bij uzelf en in uw buurt!
Bovendien is het nog gezellig ook. Help
daarom mee met de zwerfvuildag op
zaterdag 17 maart.
De scoutinggroepen in Laarbeek zorgen
die ochtend voor koffie, een broodje en
een kop soep. De politie Gemert-Laarbeek houdt die ochtend extra toezicht op
de verkeersveiligheid, met name op de
plekken waar kinderen aan het opruimen
zijn.
Startplaatsen
De plaatsen waar vanaf 9.00 uur gestart
wordt zijn het scoutinggebouw aan de
IJsweg in Beek en Donk en bij het
nieuwe scoutinggebouw aan de Herendijk
in Lieshout. De IVN-jeugd uit Laarbeek
start bij het IVN-gebouwtje in Aarle-Rixtel.
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Opgeven
Natuurlijk doet u ook mee aan de
Zwerfvuildag Laarbeek 2012! U kunt zich
telefonisch of per e-mail opgeven bij de
heer Jan Sprengers, telefoon 0492 469
870 of e-mail jan.sprengers@laarbeek.nl.

Klokkendorper
Festival wordt Aarlese
Bierfeesten
Na vijfenveertig jaar komt er een einde
aan het jaarlijkse Klokkendorper Festival
met Pinksteren in Aarle-Rixtel. Het
festival, één van de grootste in zijn soort
in Nederland, beleefde fantastische jaren
met een bomvolle tent met liefhebbers
van blaas- en feestmuziek. De laatste
jaren hadden we echter last van
afnemende belangstelling, reden waarom
we in ons jubileumjaar 2011 nog eens
alles uit de kast hebben gehaald om het
festival een nieuwe impuls te geven.
Inhoudelijk was het een groot succes,
maar het bezoekersaantal was helaas
niet voldoende om het festival in deze
vorm voort te zetten. Daarom hebben wij
besloten om met deze jarenlange traditie
te stoppen.
Maar ………. Aarle-Rixtel kan niet
zonder een prachtig muziekfeest.
Daarom organiseren De Klokkendorper
dit jaar een nieuw festijn in het weekend
van 6 en 7 oktober:
DE AARLESE BIERFEESTEN.
De naam zegt het al, een feest met
fantastische Oostenrijkse Stimmungsmuziek, lange tafels, pullen bier,
bratwurst, lederhosen en dirndl’s. En dit
wederom in een oergezellige en sfeervolle
tent met plek voor zo’n 300 personen.
Iedereen die dit festijn mee wil maken
moet er dus snel bij zijn.
Hou de datum alvast vrij in je agenda: 6
en 7 oktober 2012: DE AARLESE
BIERFEESTEN.
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Zaterdag 17 maart
Thema feest: Gangstah Fissa
Bitches and hustlers. Ordinair, Bling
Bling, Red Light. Gouden tanden.
Jarritels. Waan je in de rosse buurt in
Club Oja
.
Zaterdag 24 maart
Mini Fat-Jam: Oja’s Fat BMX After.
Na een dagje biken, de moddervette after
bij Oja. Bikes. Beers and Bitches Open
20:00. Entree Gratis Inc Live Band
Zaterdag 14 april
Easter Breakdown!
Oja’s jaarlijkse Paasmoshmet: Wank for
Peace(Fr)21 Gun Salute. Violent
City(Be). en Start to Ruin Open 14:00.
Entree 5 Euro
Zaterdag 21 april
Opendag met Benefiet
Om de gemeenschap een kijkje te laten
zienwat Oja eigenlijk is. Open12:00. Er
zullen verschillendeactiviteiten zijn. Kijk
op Oja-Aarle voor meer info.
Maandag 30 April
Koninginnedag 2012
Jaarlijkse reunie matineebij d’n Blokhut.
Een leuke dag voor jong en oud. Met een
potje goede live muziek on stage. Open
13:00. More info Oja-aarle.nl
Donderdag 17 mei
Hemelvaart: Grovepact
Met: DJ Squid, DJ Rool’ow en VJ
Decade. Open 13:00. Entree gratis. More
info oja-aarle.nl
www.oja-aarle.nl
Locatie: Schoolstraat 2 Aarle-Rixtel
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Informatiemarkt Handige
hulpmiddelen en Slimme zorg
In het weekend van 21 en 22 april a.s.
organiseren diverse belangenorganisaties
voor senioren en mensen met een
beperking een groots opgezette markt
over handige hulpmiddelen en slimme
zorg. Deze markt vindt plaats in het
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 27
in Beek en Donk
De markt bestaat uit een drietal onderdelen waarbij we inwoners van Laarbeek
willen laten zien wat er is om mensen
langer in hun eigen woning te laten
wonen. Hierbij denken we aan simpele
hulpmiddelen maar ook zaken als maaltijdbezorging en sociale alarmering en
mogelijk andere projecten. Op andere
delen van de markt laten we steeds meer
geavanceerdere zaken zien om te eindigen in een soort “huis van de toekomst”.
Voor de markt zijn we op zoek naar
bedrijven, instellingen en personen die
wat kunnen bieden op bovengenoemde
terreinen.
Wij bieden een kraam op zaterdag van
11.00-17.00 uur, een kraam op zondag
van 11.00-17.00 uur om uw werkzaamheden te promoten.
Alle inwoners van Laarbeek worden voor
de markt uitgenodigd worden.
Indien u, uw bedrijf of uw organisatie een
bijdrage denkt te kunnen leveren aan de
informatiemarkt kunt u dit aangeven bij
hbouwmans@welzijnlaarbeek.nl . Indien
u meerdere informatie wilt kunt u terecht
bij Henrie Bouwmans van de organisatie
ViERBINDEN 0492-328803 of 0611518194 (werkdagen ma t/m do).

MELL verkoopt of verhuurt : nieuwe of gebruikte :
* Scootmobielen
* Rolstoelen
* Rollator
* ADL producten ( alleen nieuwe producten )
Altijd 25% korting op alle ADL producten
Wij zijn gevestigd :
MELL Dorpsstraat 82 5735 EG Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :
Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )
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een keer zijn nieuwste boek “Komkomma’s” in het Kouwenbergs kerkje. Wim is
tegenwoordig elke zaterdag te hotren in
het Vara-radioprogramma “Kopspijkers”.
Wim heeft aldaar een column met allerlei
taalkundige spitsvondigheden.
In zijn voordracht gaat Wim nader in op
“Komkomma’s“ en zal regelmatig ook
andere uitstapjes maken
Entree: 5,- Euro
Evt reserveren: 0492 382943

Wim Daniels en Notabene
in het Kouwenbergs kerkje

Zangkoor Cantique

Op zondag 11 maart treedt het kamerkoor Notabene op in het Kouwenbergs
kerkje.
NotaBene uit Eindhoven is een gemengd
koor van 20 leden onder leiding van Fred
Vonk.
Het repertoire bestaat voornamelijk nietreligieuze muziek variërend van liederen
uit de renaissance tot liederen van hedendaagse componisten.
Zo brachten ze de laatste paar jaren de
zigeunerliederen van Brahms, nocturnes
van Mozart en liederen van o.a. Dowland,
Finzi, Parry, Sullivan, Elgar, Lauridsen
als ook volksliederen uit diverse landen
ten gehore.
Hun jaarlijks hoofdconcert in november
vorig jaar stond in het teken van de
Italiaanse madrigalen van componisten
als Gastoldi, Gabrieli en Marenzio.
Voor het concert op 11 maart 2012 in Het
Kouwenbergs Kerkje te Aarle-Rixtel staat
een selectie van de madrigalen op het
programma aangevuld met liederen van
o.a. Elgar, Barnby en Finzi uit het repertoire van 2012.
Het Concert begint om 15.00 uur Entree
5,- evt reserveren: 0492 382943.

Zangkoor Cantique is een gezellige
zingende club met wat weinig basstemmen. We nodigen iedereen die een
toontje lager kan zingen uit om eens te
komen luisteren op een van onze
repetities op dinsdagavond in café Van
Bracht aan de Kerkstraat, vanaf 20.30
uur.
Om mee te doen is geen kennis van
noten of andere muzikale achtergrond
voor nodig om tijdens of na het zingen
met ons het glas te heffen strekt tot
aanbeveling.
Voor nadere informatie belt U met Peter
van Lierop, 06-13205715

Wim Daniëls met komkomma’s
Vanwege de grote belangstelling presenteert Wim Daniëls vrijdag 9 maart nog

Expositie
“ 55 jaar Ganzegat” verlengd.
In verband met de grote belangstelling
wordt de Expositie “55 jaar Ganzegat”,
die op de Aarlese heemkamer wordt
gehouden, verlengd.
Vanaf maart is de expositie elke eerste
zondag van de maand te bezoeken en
wel van 14.00 tot 17.00 uur.
Buiten deze uren op afspraak: 0492
382763

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Beste dames, heren,
In Laarbeek zijn in de verschillende
kernen AED werkgroepen opgericht, met
als doel te komen tot een uniforme uitvoering en implementatie van een AED
netwerk. Onlangs is ook vanuit het Dorpsplatform Aarle-Rixtel een AED werkgroep
opgericht.
Lieshout en Mariahout hebben al veel
voorwerk op dit gebied verricht en AarleRixtel sluit zich hierbij aan.
Momenteel zijn we als werkgroep bezig
om te inventariseren:
· hoeveel AED apparaten er nu in AarleRixtel zijn,
· hoeveel er nodig zijn (binnen een cirkel
van 250 m moet je de beschikking
hebben over een AED apparaat),
· wat de kosten van het aanschaffen en
het onderhoud van de benodigde AED
apparaten zijn en
· of het mogelijk is een netwerk van
sleutelbewaarders / bereikbare personen
met kennis van reanimeren en het AED
apparaat op te zetten.
Voordat we AED apparaten aan gaan
schaffen willen we zeker weten dat dit
AED netwerk functioneert, blijft functioneren en dat ook in de toekomst (denk
aan onderhoud van de apparaten) de
kosten gedekt zijn.
U heeft in het verleden een cursus reanimatie gevolgd bij Stichting Hart & Aa’s. In
deze cursus heeft u ook de werking van
het AED apparaat uitgelegd gekregen.
Wij willen u vragen of u bereid zou zijn
om als vrijwilliger op te treden binnen het
netwerk voor reanimatie en gebruik AED
wat werkt middels het SMS allert
systeem. (Overigens moeten we nog
bekijken hoe de melding gestalte kan
krijgen).
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We zouden zodoende een netwerk op
willen bouwen met mensen die bekwaam
zijn in het reanimeren en het werken met
een AED apparaat.
Dit alles uiteraard op vrijwillige basis: als
u in de buurt bent gaat u naar de melding, indien u elders of niet in de gelegenheid bent, gaat u niet. U begrijpt dat we
dit netwerk graag zo groot mogelijk
maken om zodoende te bewerkstelligen
dat er altijd iemand bereikbaar is.
Als u bereid bent om deel te nemen aan
dit netwerk, willen wij u vragen dit door te
geven aan Sandra Janssen
(sandrab@telfort.nl) of Jan Dekkers
j.dekkers40@chello.nl ).
We zullen u dan op de hoogte houden
van de voortgang van dit project.
Hopende op een groot netwerk en dus
een positief antwoord uwerzijds……..
Namens de werkgroep AED van het
Dorpsplatform Aarle-Rixtel,
Sandra Janssen en Jan Dekkers

I.V.N. Laarbeek
presenteert op 15 maart
de lezing”van ei tot vlinder”.
Vlinders zijn bijzonder mooie insecten.
Door hun vorm en meestal prachtige
kleuren, trekken ze meteen de aandacht
van de meeste mensen.
Elke vlinder op zich is een wonder van
moeder natuur.
Vlinders komen praktisch overal voor
waar planten groeien, in het laagland
zowel als hoog in de bergen, in de tropen
evengoed als boven de poolcirkel, bovendien vertellen vlinders veel over het milieu.
Dit en nog veel meer zal Bert Bronswijk
komen vertellen in zijn dia presentatie
De lezing is gratis en begint om20.00 uur
in het I.V.N. gebouw “De Bimd”aan de
Beekseweg te Aarle Rixtel.

ReportAd:
Drogisterij Raijmakers
na 42 jaar gesloten.
Zaterdag 25 februari 2012 hebben Peter
en Lianne Raijmakers de deuren gesloten
van hun drogisterijzaak. Cor Raijmakers
en zijn vrouw Dora, de vader en moeder
van Peter, begonnen in 1970 vanuit Mierlo
hun winkel in Aarle-Rixtel. Zij namen de
zaak over van Guus en Jaantje van
Vught. Er was een kleine drogisterij en
een groot gedeelte met verf en behang.
Later werd deze afdeling steeds kleiner
en het drogisterij parfumerie gedeelte
steeds groter. Cor begon vijf jaar later
ook in Someren. Beide zaken zijn
overgenomen door zijn zoon Peter. De
drogisterij werd uitgebreid met artikelen
voor gezichtsverzorging, lichaamsverzorging en werd vijf maal zo groot als de
behang en verfwinkel. Eerst werd nog
boven en naast de zaak gewoond, maar
dat kon toen niet meer. Zij kochten een
huis aan de Heindertweg. Reportad is in
gesprek met Peter en Lianne. Peter
verteld dat het koopgedrag van de
mensen in de loop der jaren enorm is veranderd. Wij hadden als drogisterij een
adviserende functie. Wij dienen gediplomeerd te zijn. Onze nascholing is een
verplichting om Waarborgcertificaat
gecertificeerd te zijn. In de loop der jaren
is de functie van adviseur steeds minder
geworden. Via internet weet de klant wat
hij wil hebben, koopt waar dit gemakkelijk
is te krijgen, het liefst na werktijd. De
supermarkten speelden daar op in en
gingen ook allerlei geneesmiddelen
verkopen. Als ondernemer wil je de
klanten toch naar je winkel krijgen. Je
gaat DA cadeaubonnen verkopen, VVV
bonnen, Staatsloten, snoepzakken en
VVV informatiepunt. We zijn druk doende
om het VVV informatiepunt bij een
ondernemer in Aarle-Rixtel te behouden.
Aarle-Rixtel heeft de bezoeker best veel
te bieden. Denk maar eens aan het
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Streekmuseum ’t Pumpke, het
Klompenschuurtje, het kasteel Croy,
Madeliefste-Creatief, de Heemkamer,
de kerk O. L. Vrouw Presentatie, het
Couwenbergs kerkske en niet te
vergeten onze mooie panden. AarleRixtel, de Waterpoort van Laarbeek.
Recreatieve vaart / aanleg boten in
de zomer? Dit zijn ook passanten die
het dorp verlevendigen. Een wandeling door het dorp met deskundige
begeleiding is de moeite waard. Dan
is behoud van een VVV informatiepunt
noodzakelijk. We hebben dit enkele jaren
mogen doen. Het is leuk werk om
mensen de weg te wijzen door AarleRixtel en Laarbeek. Helemaal leuk is het
wanneer ze later komen vertellen wat ze
allemaal gezien hebben. Ja, zegt Peter,
we hebben tegenwoordig diverse terrasjes waar je koffie kunt drinken, voor
fietsers is dit een service, die we jarenlang niet hadden. Als gezamenlijke
ondernemers dien je toch aan de weg te
timmeren. Voor de winkeliers is het
doorgaande verkeer belangrijk. Veel van
deze passanten kopen in Aarle-Rixtel.
Parkeervoorzieningen zijn belangrijk voor
de middenstand en de leefbaarheid.
Reportad vraagt aan Lianne en Peter, hoe
houden we onze middenstand in AarleRixtel? Heel gemakkelijk, zegt Peter, de
middenstand kan alleen blijven bestaan,
maar dan moeten de inwoners ook bij die
middenstand kopen. Er zijn zoveel goede
middenstanders, die prima werk
afleveren. Gun ze dan ook werk wat
gedaan moet worden. Als je een dorp
met alleen een woon functie overhoud,
heb je geen levende gemeenschap meer.
We hebben op dit moment diverse jonge
ondernemers in de Dorpsstraat, zij
bouwen aan onze toekomst. Zij trekken
klanten, ook van buiten Aarle-Rixtel, naar
hun winkels. Peter en Lianne hebben hun
opruiming achter de rug. Zij gaan verder
in Someren met hun zaak aldaar. Peter
en Lianne bedanken hun klanten
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voor het vertrouwen wat ze jarenlang
hebben mogen ervaren. We zullen de
contacten zeker gaan missen. Reportad
bedankt Lianne en Peter voor de koffie en
het ongedwongen gesprek. Succes met
de zaak in Someren. Reportad.

Tiny van Roij koninklijk
onderscheiden op 13 februari
Op 13 februari 2012 werd Tiny van Roij
naar de lezing van de Heemkundekring
Barthold van Heessel gelokt. Ja, de
kinderen wilden hebben dat vader die
avond aanwezig diende te zijn. Hij was
nog maar enkele dagen terug thuis van
zijn revalidatie in het verzorgingshuis. Om
eenentwintig uur verscheen burgemeester
Hans Ubachs en verschillende wethouders in de zaal bij van Bracht in de
Kerkstraat en gingen op zoek naar de
heer Tiny van Roij. Ja, dat ben ik, zei
Tiny volmondig. Dan komde gij maar
eens wat dichter bij mij zitten, zei
burgemeester Hans Ubachs. Met enige
ondersteuning ging Tiny op de stoel voor
burgemeester Ubachs zitten. De
burgemeester vertelde wat hem allemaal
ter oren was gekomen. Dat Tiny voor de
gemeenschap van Aarle-Rixtel zich
jarenlang had ingezet. In 1945 begon hij
al bij “De Klokkengieters” niet als zanger,
maar belast met allerlei werkzaamheden.
Hij stond niet tussen de coulissen, hij
maakte ze. Vrijwilliger bij de jaarlijkse
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Maria-omgang van 1946 tot 1957.
Collectant in de kerk van O. L. Vrouw
Presentatie vanaf 1975 tot 2000. Vanaf
1975 lid van de heemkundekring Barthold
van Heessel, waar hij heeft mee-gewerkt
aan het omvangrijke werk de verzamelde
informatie
te
categori-seren
en
raadpleegbaar te maken. Daarnaast was
hij steevast op dinsdag-ochtend en avond
in de Heemkamer aanwezig om tijdens
de openingsuren het publiek inlichtingen
te verstrekken. Op de openstellingen op
zondag stelde hij zich velen malen
beschikbaar. Op Koninginne-dag hing hij
onze nationale vlag in de trans van de
kerktoren, haalde die ook weer binnen.
Jarenlang bij de vrijwillige brandweer
geweest
tot
zijn
functioneel
leeftijdsontslag. Ondersteunend lid van
ASV ’33. Lid van de KBO sinds 1990, lid
van de Jeu de Boullesclub sinds 2005.
Daarnaast was hij vele jaren één van
onze trouwe bezorgers van het Gemeenschapsblad. Vandaar dat het onze
koningin heeft behaagd dat Tiny van Roij
in aanmerking komt om benoemd te
worden tot Lid in de orde van Oranje
Nassau. Burgemeester Hans Ubachs
spelde de versierselen bij hem op, feliciteerde hem, overhandigde een prachtige
bos bloemen aan zijn echtgenote die
hem toch zo vele uren heeft moeten
missen. Tiny was zeer verrast. Dat had
hij nooit verwacht. Stond ook nooit op de
voorgrond. Onder het genot van een
drankje werd de bijeenkomst gezellig
voortgezet. Tiny, namens alle lezers van
het Gemeenschapsblad, van harte
proficiat met je onderscheiding. Reportad.

Collecterooster maart 2012
4 tot en met 10 maart
11 tot en met 17 maart
(landelijk)
18 tot en met 24 maart
25 tot en met 31 maart
Vluchtelingenzorg

Jantje Beton
Reumafonds
Stichting Simavi
Stichting ZOA
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een vergroting van de betreffende foto en
tevens zal in winnende foto in carnavalskrant de ganzegatter van het seizoen
2013 geplaatst worden. Insturen voor 11
maart naar fotoganzegat@hotmail.nl
Tot ziens.

Terugblik
op carnaval 2012.
Carnaval in Ganzegat liep in 2012 zoals
carnaval behoort te lopen. Gezelligheid
stond voorop tijdens het vierdaagse
festijn. Prins Toon den Uurste en zijn
Prinses Henriette trokken op een fantastische wijze de kar. Graag willen wij echt
iedereen bedanken die op welke manier
dan ook heeft meegeholpen om carnaval
in Ganzegat te doen slagen.
Om over alles nog eens gezellig na te
praten en om de beelden van het afgelopen seizoen terug te zien organiseert
de stichting Organisatie Carnaval
Ganzegat op zaterdag 17 maart a.s. een
halfvastenbal, welk zal worden gehouden
bij cafe van Bracht. De aanvang is 19.30
uur. Er zullen foto’s vertoond worden van
hoffotograaf Theo Schepers en foto’s van
Joost Martens, die de foto’s bij de gele
kielen heeft gemaakt. Tevens zal de DVD
van de optocht vertoond worden. Gaarne
nodigen wij u uit om deze avond
aanwezig te zijn. Na afloop zal een DJ
ons van muziek verzorgen.
Fotowedstrijd.
Zoals wij in eerdere publicaties al hebben
aangegeven organiseren wij een fotowedstrijd. U kunt daarbij zelf gemaakte
foto’s van carnaval 2012 doorsturen naar
ons email adres. De winnaar ontvangt

JEUGDCarnaval 2012 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 en de nieuwe
achterwand 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 2012 dan
eindelijk weer van start. We haalden
samen met de Organisatie Carnaval
Ganzegat, de Ganzegatse hofkapel, de
buurt en heel veel andere belangstellenden Prins Toon d’n Uurste thuis op het
Laar af. Met twee grote bussen vertrokken we naar het Anker in Beek en Donk
waar dit jaar de sleuteloverdracht plaats-

Pagina 26

Bericht van:
vond. Daar werden de speciaal voor de
jeugd vervaardigde sleutels overgedragen
door burgemeester Hans Ubachs. Na een
bruisend feest opende ons jeugdtrio,
prinses Ilse, prins Romek en kleinvorst
Rens samen met de ‘grote’ prins Toon
d’n Uurste, zijn gevolg en opperganzentrekker Karel van de Graef officieel de
carnaval bij het ganzentrio op de
Kouwenberg.
‘s Zaterdagsavonds in de Ganzezaal een
spetterend feest tijdens het openingsbal.
Tijdens die avond werd ook de nieuwe
achterwand van het podium gepresenteerd.
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
pastor Engels. Daarna deelname aan
een lange en prachtige optocht. Het weer
begon goed met veel zon en met veel
zwaaiend, enthousiast publiek langs de
kant. Halverwege de optocht sloeg het
weer om en kregen we een flinke
sneeuwbui maar dat mocht de pret niet
drukken.
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
Mr. Diamond in onze eigen Ganzezaal:
druk, warm maar hartstikke gezellig. ‘s
Avonds in de Jeugdresidentie een
superdrukbezochte Blacklight-schminkdisco.
Op dinsdag alweer de laatste carnavalsdag: ‘s middags dolle pret voor iedereen
met Rinaldo’s Jeugdshow en ‘s avonds
het afsluitingsbal in de Ganzezaal waar
het weer heel druk en hartstikke gezellig
was.
Jeugdprins Romek, Jeugdprinses Ilse en
kleinvorst Rens: Jullie waren een super-
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enthousiast 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
Toon d’n Uurste, adjudant Johan, grootvorst Celio en alle leden van de 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 2012 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
Wie heeft er tijdens of na het openingsbal
op zaterdagavond per ongeluk een
verkeerde jas meegenomen. Het gaat om
een kinderjack mt. 152-158 dubbelzijdig
draagbaar : zwart/geblokt. Je kunt dit
melden bij Wilma Martens, tel.382639 of
gelekielen@ganzegat.nl

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

DAR
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Gezondheidsteam
Een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking zijn niet de eerste
zaken die bij je opkomen als het gaat
over de gezondheidsrace Laarbeek.
Toch blijkt dat veel mensen die kampen
met zo’n aandoening of beperking, of
misschien wel juist die mensen, er een
gezonde leefwijze op nahouden.
Wij zouden het fijn vinden als bij een
groter publiek bekend wordt hoe deze
mensen ondanks hun ‘handicap’ een
evenwichtige, gezonde levensbalans
hebben weten te vinden en hoe zij
functioneren in de maatschappij.
Heb jij een chronische ziekte en/of een
lichamelijke beperking en wil je vertellen
hoe gezond gedrag in jouw leven een
plaats inneemt, neem dan contact op
met het gezondheidsteam Laarbeek:
06-51212176
Ook als je meer informatie wilt, kun je
bovenstaand nummer bellen.
Gezondheidsteam Laarbeek

Runnersclub Lieshout start weer
met beginners-groepen.
Zoals u wellicht weet bestaat er in Lieshout al meer dan 24 jaar een loopvereniging n.l. Hardloop- en wandelclub
Runnersclub Lieshout (RCL) genaamd.
Een lopersvereniging, die trainingen
verzorgt voor het hardlopen en het
sportief wandelen.
Activiteiten van de hardloopafdeling van
RCL zijn o.a. het verzorgen van hardlooptrainingen op de maandag-, dinsdag-,
donderdagavond en zaterdagmorgen en middag, het organiseren van diverse
hardloopwedstrijden, o.a. de Oranjeloop
en de Duvelscross en het deelnemen aan
verschillende hardloopwedstrijden.
Voor het hardlopen betekent dit dat er
getraind wordt voor het lopen van verschillende afstanden (b.v. 5 of 10 km) tot en
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met het voorbereiden voor het lopen van
de halve - en hele marathon. Bij dit alles
staat ontspanning en gemoedelijkheid
voorop. Op maandag 12 maart a.s. om
19.30 uur zal er weer gestart worden met
een beginnersgroep. Zo’n groep is een
groep mensen die niet (of sinds lange tijd
niet meer) hebben hard gelopen en graag
hiermee (weer) willen beginnen. Er is een
speciaal trainingsprogramma opgesteld,
afgestemd op de doelgroep.
De trainingen vinden plaats onder goede
begeleiding en natuurlijk is het mogelijk 1
maand gratis mee te lopen.
Wandelgroep
Al weer 5 jaren geleden is onze club
uitgebreid met een wandelafdeling, waar
onder begeleiding van ervaren trainers op
woensdagavond en op de zondagmorgen
sportief gewandeld kan worden. Hierbij
zijn diverse groepen gemaakt die ook in
een verschillend tempo wandelen. De
beginnersgroep begint met 1uur rustig
wandelen, wat geleidelijk uitgebreid wordt
naar 1½ tot 2 uur, in een hoger tempo,
als men dat wenst.
Daarnaast organiseert de wandelafdeling
een grote wandeltocht in juni van elk jaar,
wordt er met een groot aantal leden
deelgenomen aan de vierdaagse van
Nijmegen en neemt men regelmatig deel
aan wandeltochten in den lande.
Ook voor de wandelgroep is er een beginnersgroep, die zal starten op woensdag
14 maart a.s. om 19.00 uur bij de accommodatie van RCL aan de Provinciale
weg te Lieshout bij tennispark de Raam.
En natuurlijk is het ook hierbij mogelijk 1
maand gratis mee te wandelen. Bewegen
is erg belangrijk om gezond te blijven.
Diverse zorgverzekeringen belonen zelfs
het lidmaatschap van een sportvereniging.Dus kom naar de trainingsavond op
12 of 14 maart 2012 en zorg voor je
gezondheid in gezelschap van anderen.
Want samen sporten is samen plezier
hebben. Wanneer u zich aanmeldt als lid
van RCL krijgt u als welkomsgeschenk
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www.kapsalonastrid.nl

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

Bericht van:
een prach-tig loopshirt met opdruk van
ons cadeau. Aanmelden en meer
informatie is te verkrijgen bij:
John Pennings: 06-50281483 (hardlopen)
Tiny van Alphen: 0413-209765
(wandelen).
Zie voor verdere informatie onze website:
www.runnersclublieshout.nl.
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Afscheid bestuursleden
Volkstuinvereniging
“De Koppel”.

volkstuincomplex aan “De Koppel” , die
vervolgens de percelen weer verhuurt aan
de leden .
Er zijn uiteraard verschillende mogelijkheden om een perceel te benutten: de
een wil allerlei verschillende groenten
kweken, de andere wil een bloementuin
beginnen, of verse kruiden. Echter een
combinatie daarvan in een tuin: dat is
een echte uitdaging!
Voor de kosten hoeft U het niet te laten:
per m² betaalt U slechts € 0,16 .
Mocht U interesse hebben voor groenten,
bloemen en/of kruiden uit eigen tuin en
wilt U graag van het buitenleven genieten:
er zijn nog enkele percelen beschikbaar.
Laat U niet afschrikken door gebrek aan
kennis: op de tuin loopt een hoop kennis
rond !!! Het is ook mogelijk om bij
gelegenheid ons volkstuinencomplex te
bezoeken. Voor informatie
kunt U
terecht bij Mevr. Dorien van Dinter tel.
0492-382762 Namens het bestuur,
R.Manders (voorzitter)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van volkstuinvereniging “De Koppel”
werden Cor Verschuuren en Jan Dekkers
in het zonnetje gezet nadat zij hadden
besloten te stoppen met hun functies
binnen het bestuur.
Beiden waren al vanaf de oprichting
(1975) lid van het bestuur.
Cor Verschuuren heeft zich al die jaren
ingezet als voorzitter, en Jan Dekkers
als bestuurslid.
Tijdens de jaarvergadering is uitgebreid
ingegaan op hun bijdrage die zij vanaf
1975 hebben geleverd. Mede door hun
inzet is “De Koppel” uitgegroeid tot een
bijzonder mooie en bloeiende vereniging,
waar menig hobbyist een leuk tijdverdrijf
heeft. In al die jaren hebben ze heel wat
praktische zaken goed geregeld, zijn er
vele vergaderingen geweest en was er
zeker zeer veel tijd voor de nodige humor.
Nogmaals, namens alle leden hartelijk
dank hiervoor.
De gemeente Laarbeek verhuurt het

Nu de lentezon gaat schijnen,
gaat het VVV uit Aarle-Rixtel verdwijnen.
Jammer of kunnen we nog tegengaan,
dat toeristen hier voor gesloten deuren
staan.
Ons Aarle, het mooiste dorp van
Laarbeek,
met z’n haven, Heikant en Croy,
omsloten door beken en kanalen,
moet folders in Beek en Donk gaan
halen?
Juist nu Fons uit Odiliapeel,
de visvijvers plannen aan het realiseren
is,
krijg je een toeristische corridor,
van ‘t kasteel tot bijna in Bakel.
Schippers vanuit de aanleghaven,
zie ik zo een, twee, drie,
nog niet naar de muziektuin draven.
Dus toeristisch gezien geen goede zet,
of kijk ik te zwartgallig van onder mijn
pet?
RD
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Bericht van:
Oberkrainerconcert Nizozemska
op 15 april 2012 in Stiphout
Ruim 25 jaar geleden begonnen als een
groepje enthousiaste muzikanten, is
Oberkrainer Ensemble Nizozemska nu
uitgegroeid tot een zeer ervaren en
nationaal en internationaal uitstekend
bekend staand Oberkrainer Ensemble.
Oberkrainer muziek is een muziekstijl
die vaak vereenzelvigd wordt met Tirolermuziek en andere alpenmuzieksoorten.
Hoewel niet helemaal terecht is het wel
een begrijpelijke vergelijking. Oberkrainer
muziek stamt uit het noorden van Slovenië, een deel van het voormalig Joegoslavië, grenzend aan de Karawanken en
de zuidelijke Alpen.
Slavko Avsenik is met zijn broer Vilko de
grondlegger van deze muziek en tot op
vandaag is hun ouderlijk huis in Begunje
het levend centrum van deze vaak
vrolijke, virtuoze maar soms ook melancholische muziek.
Nizozemska
onderhoudt
warme
contacten met de familie Avsenik en heeft
zichzelf tot doel gesteld om de Oberkrainermuziek in Nederland en buurlanden te promoten. De Oberkrainer
fanmiddag in Stiphout is een vast onderdeel geworden van deze promotie: een
middag vol Sloveense muziek uit de
regio Kranj: ‘Oberkrain’.
De Nizozemska Oberkrainer fanmiddag
trekt jaarlijks tussen de twee en
driehonderd bezoekers uit alle regio’s van
Nederland waarbij ook bezoekers uit
Duitsland en België geen uitzondering
zijn.
In originele klederdracht, met accordeon,
trompet, klarinet, bas, gitaar en zang,
brengen ze de originele Sloveense sfeer.
Nizozemska presenteert dit jaar op de
jaarlijkse fanmiddag maar liefst 15 nieuwe
titels uit de rijke voorraad van voornamelijk Slavko Avsenik en de Alpenoberkrainer.
Alle liefhebbers van Oberkrainermuziek
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en vrienden van Nizozemska zijn van
harte uitgenodigd om de gegarandeerd
gezellige Oberkrainermiddag bij te wonen
op zondag 15 april 2012 in “Zalencentrum
De Smed”, Dorpstraat 40, Helmond
(Stiphout), van 14.00 tot 16.30 uur, zaal
open vanaf 13.00 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.

AAN DE WIELEN
Door de gunstige omstandigheden was er
een prima opkomst bij de eerste
trainingsritten op de weg. De komende
weken gaan de tochten al wat langer
worden, maar zoals u wellicht weet kan
men bij ADW kiezen uit verschillende
afstanden en snelheden. Op 11 maart
rijden we de Siberiëtocht richting Overloon, voor de 90 km. is het vertrek 08.30
uur en voor de 64 km. om 09.00 uur vanaf
het kerkplein. Op de 18e is de Kolderttocht de eerste officiële tocht voorkomend op de landelijke NTFU-kalender.
Men heeft voor deze tocht richting Mill
keuze uit 90 of 72 km.. Inschrijven kan
men bij café de Vrienden tussen 08.45
en 09.30 uur. Om 09.00 uur vertrekt de
25 km. groep voor de 72 km. en om
09.05 en om 09.10 starten de 30+ en de
28 km. groep voor de langste afstand.
Voor de tochten op zaterdag- en woensdagmiddag
kunt
u
kijken
op
www.aandewielen.nl. De avondfietstochten beginnen na ingang van de zomertijd.
De finale van het kaarten zal op 13 maart
plaatsvinden bij de Couwenberg, de 5e
avond werd bij de jokeraars gewonnen
door Jeanne Beekmans en bij de rikkers
door Berry Driessen.
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Bericht van:
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We zijn weer begonnen
met de Roefeldag 2012
De Roefelplaatsen zullen in maart een
inschrijfformulier ontvangen.
Wij zijn er ons van bewust dat er zeker
ook bedrijven, ondernemers, beroepen
zijn die graag mee willen doen maar waar
wij geen weet van hebben die er in Aarle
Rixtel zijn.
We kunnen altijd nieuwe roefelplekken
gebruiken.
Geef de kinderen de kans om te snuffelen
aan nieuwe beroepen, ondernemers en
verenigingen en geef je zelf de kans om
je presenteren, je bent interessanter voor
een ander als je zelf denkt.
Wil je meer informatie neem dan met
ons contact op, want de jeugd heeft toch
de toekomst.
De roefeldag is dit jaar op zaterdag 9 juni
en je kunt roefelen tussen 9.00 uur en
15.00 uur.
Het inschrijfformulier wordt in de periode
van 19 t/m 30 maart weer opgehaald, of
er wordt telefonisch contact met jullie
opgenomen, zodat wij zoveel mogelijk
aan jullie wensen kunnen voldoen.
We zien jullie allemaal graag op 9 juni
2012.
Roefelcomité Aarle-Rixtel.
Marleen v.d.Heyden
De Tempelier 7 383423
Anja Martens
Kannelustweg 20a 382694
Fabiana Bekx
Dijkmanstraat 3 381338
Karin Nijssen
Kannelustweg 24 06-15085911

16 maart informatie avond
Zeilkamp Laarbeek 2012
Op vrijdag 16 maart houdt Stichting Zeilkamp Laarbeek een informatoe avond
voor iedereen die interesse heeft in water
sport. Al meer dan 40 jaar organiseert
Stichting Zeilkamp Laarbeek een
zeilkamp in Loosdrecht, voor jongens in
de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Wil je op
een zeer laagdrempelige manier leren
zeilen (is geen must) of vindt je het leuk
om te kanoën, vissen of te surfen? Het is
natuurlijk ook leuk als je gewoon een
keer zonder je ouders op vakantie wilt.
Dan is dit zeilkamp zeer geschikt voor
jou. Dit jaar vindt het kamp plaats van 28
juli t/m 4 augustus op het Holtus Eiland
te Loosdrecht.
Is je interesse gewekt? Kom dan naar de
informatie avond op vrijdag 16 maart in de
blokhut, Duivenakker 74, 5735 JB, te
Aarle-Rixtel, aanvang 20:00 uur.
Kijk op www.zeilkamplaarbeek.nl of mail:
info@zeilkamplaarbeek.nl, ook te volgen
op twitter @ZLaarbeek
Hopelijk zien we jou dus ook op dit
geweldige eiland in 2012!

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:
RUNDJE
BLOASMUZIEK
VAN DE
ZWARTE FANFARE.
Op zondag 18 maart houdt blaaskapel de
Zwarte Fanfare haar 31e Rundje Bloasmuziek. De blaaskapel bestaat uit 13
muzikanten en speelt Tsjechische blaasmuziek hoofdzakelijk uit Bohemen en
Moravië , maar ook populaire blaasmuziek en Duitse stimmungsmuziek. De
kapel heeft vele optredens in binnen en
buitenland, dit jaar gaan de leden van de
Zwarte Fanfare op concertreis naar
Tsjechië waar o.a. wordt gespeeld tijdens
de viering van het 500-jarig bestaan van
het plaatsje Luzna waar zij al tientallen
keren te gast waren. Op 18 maart zijn
de gasten van de Zwarte Fanfare: sextet
Steinetzki uit Limburg. Steinetzki is een
6 mans ensemble bestaande uit 6
muzikanten die gek zijn van Tsjechische
blaasmuziek. De bezetting is identiek
aan die van het bekende Sestka van de
Tsjechische componist Josef Koneèný.
Steinetzki bestaat uit een groep mensen
die het, naast het muzikale gebied, goed
kunnen vinden met elkaar, zodat elk
optreden weer een gezellige aangelegenheid wordt. Het sextet is in november
1998 opgericht en heeft tot op vandaag al
een behoorlijke reputatie opgebouwd.
Tijdens de concertreis naar Ratiskovice
heeft het sextet meerdere malen met
Bohumir Kamenik gerepeteerd. Voor vele
liefhebbers van de Tsjechische blaasmuziek zeker een begrip. Door de combinatie van ervaren muzikanten, die hun
sporen in de blaasmuziek al verdiend
hebben en jonge muzikanten in de
“bloei”, is Steinetzki een goede aanbeveling voor een echte blaasmuziekliefhebber; echter andere activiteiten, zoals
huwelijks missen zullen niet geschuwd
worden. Het liefst wordt gespeeld zonder
geluidsversterking, zover de omstandigheden dat toelaten. Op deze manier
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wordt het beste het originele geluid
geproduceerd. Ook spelen de muzikanten het liefst tussen het publiek. Het
sextet Steinetzki bezorgt U immers een
onvergetelijke muziekhappening. Het
programma van zondag ziet er als volgt
uit: 13.00 uur zaal open, 14.00 uur begin
van het Rundje Bloasmuziek tot ongeveer
18.00 uur en wordt gehouden bij
Dorpscafé ‘De Vrienden’ Dorpsstraat 1822 Aarle-Rixtel. De entree is zoals altijd
gratis. Informatie www.zwarte-fanfare.nl

K lokje
Op caranavalsdinsdag is naast het huis (
patronaat 12) een grijze dames fiets
geplaatst merk sparta (zit op slot).
Deze fiets moet natuurlijk terug naar de
eigenaresse maar deze is onbekend.
Informatie 0645296295

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

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

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

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

Bericht van:
Welkom in 2012!
Wat er ook mag verteld worden wat er in
2012 kan gaan gebeuren, het nieuwe jaar
is in ieder geval al begonnen. Zo zijn de
leiding en het bestuur erg druk bezig met
een programma groepsontwikkeling,
hierin wordt overlegd door middel van
enquêtes, demografische feiten en discussies, hoe we de Scouting Aarle-Rixtel
kunnen verbeteren. Er zijn al een aantal
conclusies getrokken en komende
weken wordt er dan ook een plan van
aanpak gemaakt voor de komende jaren.
Hierover binnenkort meer!
Bevers
Maar niet voor alle speltakken is het zo
goed verlopen. Bij de Bevers is er afgelopen maanden veel veranderd. Zo
hebben Beverleiding Marjolein en Helga
onverwachts snel moeten stoppen.
Gelukkig is er tijdelijke leiding gevonden
bij andere speltakken. Zo zorgen Bram
en Jo van de welpen jongens er op dit
moment voor dat de bevers nog kunnen
blijven draaien. Is leiding geven aan een
Bevergroep op een woensdag middag
misschien iets voor jou, loop dan een
keer binnen tussen 13.30 en 15.00 uur.
Welpen Jongens
Maar niet alleen bij de bevers is er verandering geweest bij de leiding. Nee, ook
bij de welpen jongens heeft de leiding
elkaar een beetje afgelost. Raksha is
namelijk weer terug vanuit haar stage in
Engeland, maar op het zelfde moment
nam Jacala afscheid omdat hij voor 10
weken met de auto op reis gaat naar
Afrika om daar ondersteuning aan
scholen te geven. Voor de stagiaires
Jeffrey en Jeroen is de maatschappelijke
stage bijna afgelopen, wie weet zien we
ze nog ooit terug!
Welpen Meisjes
Welpen Meisjes hebben geknutseld voor
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de Carnaval. Maar er is niet alleen geknutseld, de meisjes hebben zich ook
een keer van de meest ‘jongensachtige’
kant laten zien door spellen zoals trefbal,
dweilhockey en 123bulldog te doen.
En ze zijn een avond in hun meest nette
pak naar de scouting gekomen om naar
het ‘scouting casino’ te gaan, waar ze
zoveel mogelijk fiches moesten verdienen. Hiervoor moest je dus veel geluk en
inzicht hebben.
Scouts
De scouts hebben ook een programma
gehad waarbij ze goed technisch inzicht
moesten hebben. Zo hebben ze dankzij
dit inzicht en hun creatieve kunsten een
toren gebouwd met... alleen spekjes en
spaghetti. Bekijk de foto’s in ons fotoboek. Maar niet alleen op deze hoogstaande technische manier zijn ze
creatief bezig geweest, Ook hebben ze
op een experimentele manier zelf ijs
gemaakt met o.a. vers fruit, het ijs was
erg lekker!
Explorers
De oudste scouts zijn ook weer actief.
Nadat ze een half jaar geen groep
gedraaid hebben, is er een begin
gemaakt met een pre-Explorer groep. Zo
werden op woensdag 1 februari door de
Explorerleiding, zes spiksplinternieuwe
Explorers ontvangen (het bubbeltjes
plastic zat er bij wijze van spreken nog
omheen). Zo maakten de oudste scouts
kennis met wat de Explorers zijn en wat
ze doen en wat de verschillen zijn met de
scouts. Natuurlijk dit geheel onder het
genot van koffie, thee, ranja en koekjes.
De leiding was in ieder geval ontzettend
blij verrast met het enthousiasme en kijkt
met veel plezier uit naar de volgende
bijeenkomst op 7 maart.
Ben je door bovenstaand enthousiast
geworden en wil je ook graag bij Scouting? We hebben bij bijna alle speltakken
nog plaats voor nieuwe leden. Kijk eens
op onze website:
www.scoutingaarlerixtel.nl

Bericht van: 50 jaar geleden
1 maart Aarle-Rixtel maakt zich op
voor carnavalsannexatie koorts.
Eerste (lol)lustrum
Als de voortekenen niet bedriegen zal in
Aarle-Rixtel een groots opgezet carnavalsfeest gevierd worden, temeer daar in
Ganzegat het eerste lustrum van dit
feest aan de orde is. Reeds maanden
zijn verenigingen en organisaties aan het
werk om groepen en wagens in
gereedheid te brengen. Prins Arjoan den
Uurste wil carnaval zien als een
gebeurtenis voor de hele gemeenschap
en roept dan ook alle inwoners op om
aanwezig te zijn bij de grote optocht, die
ruim een kilometer lang wordt. De prins
en zijn gevolg zullen op diverse “strategische punten” verschijnen om de
gezelligheid zo mogelijk nog te verhogen. Prins en raad van elf hebben voor
dit carnavalsfeest als motto gekozen:
“Annexatiekoorts”. Zij hebben circulaires
naar de gemeentebesturen, die met de
annexatie te maken hebben, verzonden.
In deze circulaire staat vermeldt:
“Edelachtbare heren, zoals u weet is
carnaval een feest van leut, van plezier
maken en het helemaal losgooien van
alles wat u dagelijks als plicht op de
schouders drukt. Maar ook is carnaval
een feest om te tonen, hoe betrekkelijk
alles is op dit ondermaanse. Het is
daarom dat wij, Arjoan den Uurste en
zijn gevolg de vrijheid nemen aan ieder
gemeentebestuur, dat met plannen voor
grenswijzigingen geconfronteerd wordt,
dit schrijven te richten. Vanzelfsprekend
is het niet de bedoeling hiermede voor of
tegen annexatie te kiezen”. De prins en
de raad van elf nodigen de edelachtbare
heren uit om zondag a.s. zeker in
Ganzegat aanwezig te zijn.
1 maart Bond van Bejaarden
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De Bejaardenbond hield maandagmiddag
in het patronaat de jaarvergadering.
Wegens ziekte van de voorzitter van Dijk,
stond de vergadering onder leiding van
penningmeester P. van Deursen. Een
schrijven van de raad van elf, om deel te
nemen aan de carnavalsoptocht zondag 4
maart, werd ruk besproken. De meeste
leden waren hiervoor echter niet te vinden.
De penningmeester gaf vervolgens het
financieel verslag over 1961. Hij hield een
mooi batig saldo over. Met algemene
stemmen werd besloten de penningmeester f 40,— per jaar toe te kennen als
vergoeding voor zijn rijwiel. Het
programma voor 1962 kon nog niet
worden vastgesteld.
2 maart R.K. Huishoudschool
Op de R.K. Huishoudschool in “Mariëngaarde” zijn deze week moedermiddagen
gehouden, voor de moeders wier dochters
op deze school huishoudonderwijs volgen.
De directrice Zuster Ansilla, stond iedere
middag klaar om de moeders te ontvangen en met hen een rondgang te
houden door de diverse klassen, waar
men kon zien wat en hoe er onderwezen
wordt. Tenslotte werd er nog door enkele
leerlingen gedeclameerd, gedanst en
gezongen. De directrice spoorde de
moeders aan hun dochters zeker de
assistente klas te laten volgen, daar deze
klas het sluitstuk vormt van de
huishoudschool.
11 maart Rik- en toepconcours
Het zaterdag door de KAV gehouden riken toepconcours, waaraan tachtig
personen deelnamen is zeer geslaagd.
De prijsverdeling was als volgt: Rikken:
1.A. Sanders 45 p.; 2. Th. V.d. Boogaard
41 p.; 3. H. Smulders 38 p.; 4. Mevr. V.
Mourik 35 p.; 5. W. Jansen 31 p.;6. K. v.
Hoof 30 p.; 7. J. v.d. Putten 29 p.; 8.
Hazan Helmond 28 p. Met toepen werd
door 15 personen een prijs behaald.
Helmondse Courant maart 1962

