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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
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personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten
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Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer
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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 24 maart t/m vrijdag 30 maart
Zaterdag 24 maart
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Noud en Mio Raaijmakers
Frans Vogels
Jan van der Heijden
Zondag 25 maart – 5e zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dames- en Herenkoor
Tonia van Dijk
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
Martien Verbeeten
Overleden ouders v. Boxmeer – Vlemmings
Harrie van Boxmeer
Kevin van de Ven
Overleden familie Heesakkers – Ceelen
Dorien Tersmette
Overleden ouders Rovers – van den Broek
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 28 maart
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

(vriendengroep)
(par.)
(fund.)
(j.get.)

(5e j. get.)

Week van zaterdag 31 maart t/m 6 april
Zaterdag 31 maart - Goede week
18.30 uur Kerk Eucharistieviering – Gezinsviering Palmpasen
Gezinsviering met Palmwijding.
De kinderen gaan gezamenlijk met hun palmpasenstokken de kerk in.
Maria van Roij
Antoine van Bommel en vader Christ
Adje en Adriaan Bevers
Jan van der Heijden
(par.)
Zondag 1 april - Palmzondag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden ouders Beekmans – v. d. Berg
(verj. vader.)
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen
(fund.)
Doortje van Roij
(sterfdag)
Miet Verhoeven
(verj./sterfdag)
Martina Aarts – van der Leemputten
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Bernard van den Elsen
Maria en Piet Coolen-Martens
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Frans Prinsen
(Hakendover)
Martien van de Kerkhof
(verj.)
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Dinsdag 3 april
19.00 uur Kapel – BOETEVIERING - samenzang
Woensdag 4 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 5 april – WITTE DONDERDAG
19.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Vrijdag 6 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

VIERINGEN MET PASEN
Zaterdag 7 april - Paaszaterdag / Stille zaterdag
17.00 uur Kerk - Gezinsviering
20.00 uur Kerk - Paaswake m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Zondag 8 april - PASEN Verrijzenis van de Heer
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor De Klokkengieters
Maandag 9 april - Tweede Paasdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - samenzang
Overleden
Bert van Happen, Franciscushof, 92 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 om 17:00 uur. Voor de voorbereidingsavond en voor de doop van
uw kindje kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie tel. 381215.
PALMPASEN – Gezinsviering zaterdagavond 31 maart om 18.30 uur
Zoals ieder jaar willen wij jullie uitnodigen om samen Palmpasen te vieren.
De kinderen verzamelen zich voor aanvang van de viering op het kerkplein, waar ze een
broodhaantje krijgen voor bovenop de Palmpasenstok. Ze gaan gezamenlijk de kerk in
bij opening van de viering. Attentie: de kinderen verzamelen vanaf zes uur (18.00 uur)
op het kerkplein!!
Vergeet je Palmpasenstok niet!!!
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Hoe maak je een Palmpasenstok?
De Palmpasenstok bestaat uit twee stokken of takken in de vorm van een kruis. Het
kruis kun je omwikkelen met stroken crêpepapier.
Versier het kruis met buxustakjes, bloemen en paaseitjes.
Je kunt ook aan een touwtje nootjes rijgen en die als slinger gebruiken.
Sla een spijker bovenop het kruis, zodat er bij de kerk een broodhaantje opgezet kan
worden.
Als je op Palmpasen met je Palmpasenstok in je handen staat, dan heb je eigenlijk
de Goede week in handen:
Het Palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag).
Het brood van het haantje doet ons eraan denken dat Jezus het brood heeft
gebroken en verdeeld bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag).
De haan herinnert aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer gezegd had
dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag).
De eieren zijn een teken van nieuw leven (Pasen).

Aanmelden voor gezinsviering Palmpasen op 31 maart.
We zouden het fijn vinden als de kinderen die naar de gezinsviering met Palmpasen
komen zich voor 26 maart aanmelden. Dit kan met het strookje hieronder dat je in
kunt leveren in de brievenbus van de pastorie. Een mailtje sturen naar
Annemiek@schok.net kan ook. Wij zorgen voor een broodhaantje voor op de
Palmpasenstok.
Werkgroep Gezinsvieringen
Wij komen naar de gezinsviering met Palmpasen met ………… kinderen (aantal
vermelden)
Dit strookje graag inleveren voor 26 maart in de brievenbus van de pastorie i.v.m.
de bestelling van de broodhaantjes.

BOETEVIERING/BIECHTGESPREK
Op dinsdag 3 april is er om 19.00 uur als voorbereiding op het feest van Pasen
een boeteviering in de Mariakapel aan de Bosscheweg.
Als u zich op een persoonlijke manier voor wilt bereiden op het feest van Pasen,
kunt u met de pastor een afspraak maken voor een biechtgesprek, om daarna
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Tel. 462497.
WITTE DONDERDAG op 5 april a.s.
PAASGAVEN: Graag uw gaven voor de fruitmandjes naar de kerk brengen!!
Tussen 10.00 en 13.00 uur is er gelegenheid voor het brengen van fruit, blikjes,
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eieren, koekjes enz. naar de kerk. Van deze gaven worden zgn. fruitschalen gemaakt,
bestemd voor de zieke en eenzame parochianen. Om u daaraan te herinneren, zullen
de klokken op Witte Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur worden geluid.
We waarderen het bijzonder wanneer u even de naam wilt doorgeven van iemand
waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking komt om een fruitmandje van de
medeparochianen te ontvangen. I.v.m. de wet op de privacy worden de namen
van mensen die in een verpleegtehuis zitten niet meer doorgegeven. Wij
vragen U nadrukkelijk of u die namen zelf door wil geven. Alleen de mensen
waarvan de namen doorgegeven zijn, ontvangen dan een paasgave van de parochie.
Tel. Wilma v. Brug: 382587.
GOEDE WEEK VASTENZAKJES
In de Goede Week worden de Vastenzakjes bij u thuis opgehaald.
U doet toch ook mee? De parochianen die de zakjes bij u thuis komen ophalen,
hebben een legitimatiebewijs en een tas van de parochie bij zich. Bent u niet thuis, of
bent u vergeten om het zakje te vullen en klaar te leggen, geen nood! Op beide
paasdagen staat de bus achterin de kerk voor na- en laatkomers. U kunt uw zakje ook
op de pastorie afgeven.

Vastenactie 2012.
De collectanten van de vastenactie
komen aan de deur komen op: zaterdag
31 maart, maandag 2 april, dinsdag 3
april. Tijdens de vastenactie steunt U het
project in Ghana, een klein dorpje behorend bij de leefgemeenschap Duayaw
Nkwanta.
Dit jaar is de opbrengst voor: het bouwen
van een brug over de rivier. De tekening
van de brug is in ons bezit en die hangt
in de kerk.
U kunt het project steunen tijdens de
vastenactie, door een bijdrage te geven
aan de collectanten of U stort een
geldbedrag op rekeningnummer:
Rabobank 1661.60.393 t.a.v. MOV AarleRixtel.
Wij hopen op uw steun.
Voor de kinderen liggen er achter in de
kerk spaardoosjes, het gespaarde geld
kunnen de kinderen inleveren tijdens de
collectedagen of achter in de collectebus
in de kerk tijdens de kerkdienst.
De pelgrimswandeling van 4maart is

goed verlopen. Wij danken iedereen die
hieraan heeft meegewerkt, zeker het
gezondheidsteam Aarle-Rixtel. Iedereen
bedankt voor de gelddonatie tijdens deze
dag.
MOV groep Aarle-Rixtel.

GARAGESALE WIJK STRIJP e.o.
ZATERDAG 24 maart 2012
In de Wijk Strijp en omliggende straten
organiseren een 60-tal bewoners voor de
3e keer een garageverkoop of garagesale.
De toegang is gratis. Een deelnemerslijst
met plattegrond van de wijk is gratis af te
halen op Piushof 19 5735PM te AarleRixtel. De sale vindt plaats op zaterdag
24 maart 2012 van 9.00 - 14.00 uur.
Naast alle straten in de wijk Strijp doen
ook Janssensstraat, Barthold van
Heesselstraat, Langeakker, Valkendijk,
Buizerdstraat,
Rode
en
Blauwe
Schutplein en een stukje Bosscheweg
mee. De deelnemers verkopen op deze
dag hun overtollige spulletjes zoals
speelgoed, kleding, huisraad etc. Graag
tot ziens op deze markt.
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Nieuws over de Weg –
Hij komt er nog steeds niet!
Sinds Provinciale Staten een half jaar
geleden in meerderheid heeft ingestemd
met de aanleg van de weg langs het
Wilhelminakanaal leeft bij velen de
gedachte dat de strijd gestreden is en
dat de Weg er nu zeker komt. Niets is
minder waar! Het is slechts één van de
stappen in een procedure die zeker nog
tot 2020 loopt. Dan zou volgens de planners van de provincie Brabant de eerste
spade de grond in kunnen. Tot het zover
is zijn er nog meerdere mogelijkheden
voor inspraak en bezwaar. Zo is er
momenteel een serie van vergaderingen
van zogenaamde Klankbordgroepen
bezig. In deze door de provincie georganiseerde bijeenkomsten worden belanghebbenden zoals vertegenwoordigers van
bewoners, bedrijfsleven, vervoerders en
natuurorganisaties uitgenodigd om mee
te denken over hoe de Weg aangelegd
zou moeten worden. Deelnemers kunnen
aangeven wat zij voor de regio belangrijk
vinden bij de aanleg van de Weg; wat zijn
bezwaren en wat zijn de kansen die dit
biedt. Deze Klankbordgroepen dienen er
normaal gesproken vooral voor om de
schijn hoog te houden dat iedereen zijn
zegje heeft kunnen doen vóórdat de
werkzaamheden beginnen en dat er dus
een breed draagvlak voor het plan lijkt (!)
te bestaan. Tegenstanders worden zo als
het ware medeplichtig aan de uitvoering
van plannen die ze eerst zo vurig
bestreden hebben omdat ze aan de
tekentafel ook even het potlood hebben
mogen vasthouden.
Met deze bedoeling in het achterhoofd
moeten de ambtenaren van de provincie
Brabant afgelopen maandag 5 maart zijn
afgereisd naar de Couwenberg voor de
Klanbordgroepbijeenkomst. Echter, wat
zijn ze van een koude kermis thuisgekomen! De gemoederen liepen hoog
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op waardoor het geheel deed denken aan
de roerige raadsvergaderingen van weleer
in dezelfde zaal door de gemeenteraad
van het toen nog zelfstandige Aarle-Rixtel.
Al snel werd duidelijk dat het merendeel
van de door de provincie uitgenodigde
belangengroepen helemaal niet mee wilde
werken aan de aanleg van de Weg tenzij
deze over een groot deel van het traject
ondertunneld zou worden. Toen van zijde
van de provincie ingebracht werd dat de
Weg zo waarschijnlijk onbetaalbaar zou
worden werd er door meerdere sprekers
gewezen op het Bereikbaarheidsprogramma. Hierin hebben de betrokken
overheden zich verplicht de weg aan te
leggen mèt ondertunneling op cruciale
punten. Onlangs nog maakte de gemeente Laarbeek dit ook al eens duidelijk door
bij monde van wethouder van Zeeland te
verklaren alleen mee te willen werken als
de afspraken uit het Bereikbaarheidsprogramma niet geschonden zouden
worden. Een en ander bereikte zijn climax
aan het einde van de vergadering toen
Pieter Verschuuren van het Dorpsplatform
een motie in stemming bracht waarin
gesteld werd dat eerst maar eens de veel
minder omstreden verbreding van de
N279 (de weg van Veghel richting Nederweert) uitgevoerd moest worden en dat
daarna maar eens opnieuw bekeken
moest worden of de weg langs het
Wilhelminakanaal überhaupt nog wel
nodig was. Met een overweldigende
meerderheid van 47 tegen 3 werd de
motie aangenomen; dus ook het overgrote merendeel van het bedrijfsleven en
de vervoerders geeft zelf aan prima
zonder de Weg te kunnen, men is vóór
verbreding van bestaande wegen (N279)!
Hierna konden de verbouwereerde
provincie-ambtenaren met de staart
tussen de benen terug naar het provinciehuis in Den Bosch.
Hoewel de Klanbordgroepen vooral een
adviserende functie hebben, maakt dit
nog maar eens duidelijk hoe veel

ZHINENG QIGONG
Instructeur: EMILIE KOOLEN
Zhineng instructeur niveau 1 en 2
Op woensdagavond 28 maart start weer een nieuwe cursus Zhineng Qigong.
Zhineng wordt ook wel genoemd meditatie in beweging en is geschikt voor
mensen van alle leeftijden.
De cursus bestaat uit 10 lessen van 1½ uur en wordt gegeven in Aarle-Rixtel,
Lieshoutseweg 1.
Informatie en inschrijving:
Telefonisch via 0492-381977
e-mail: e.j.m.koolen@freeler.nl
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weerstand er nog overwonnen moet
worden wil die eerste spade daadwerkelijk de grond in kunnen. Nog steeds is
voor ons, en blijkbaar voor vele anderen,
nut en noodzaak van deze Weg niet
aangetoond. Daarnaast is de enige
manier waarop de aanleg van deze Weg
zonder onacceptabele aantasting van
leefomgeving, volksgezondheid, en natuur
–en recreatiewaarden kan gebeuren, dus
met noodzakelijke ondertunnelingen, op
financiële gronden onhaalbaar. Met het
Bereikbaarheidsprogramma in de hand
hebben wij, en onze medestanders, bovendien een sterke troefkaart in handen
mocht een gang naar de rechter uiteindelijk nodig zijn. U merkt het, die weg
ligt er voorlopig echt nog niet. Ook u als
inwoner van Aarle-Rixtel kunt nog steeds
helpen de politiek duidelijk te maken dat
wij de Weg zowel onnodig als rampzalig
voor onze leefomgeving vinden. Laat
bijvoorbeeld uw mening horen op
www.slagomnederland.nl, zodat ook de
landelijke media weten op wat voor
manier de politici in onze provincie
honderden miljoenen euro’s aan een
overbodige en ongewenste asfaltstrook
willen
spenderen.
Ga
naar
www.slagomnederland.nl,
klik
op
meldingen en laat van u horen, zodat we
hopelijk binnenkort de cameraploegen
van Nederland 2 naar hier kunnen lokken
om met een mooie rapportage de druk op
de Brabantse politici nog verder op te
voeren. Die weg, die komt er niet!
Vriendelijke groet en wij blijven u op de
hoogte houden,
Niksweg.nl, onderdeel van Actiegroep
Landelijk Laarbeek.

K lokje
Te koop:
Woensdag 28 maart 2012 van 19.30 tot
22.00 uur restantverkoop woondecoraties
en tuinartikelen, etc. Kortingen tot 90 %.
Bosscheweg 92, tel: 06-11.38.74.71
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Harmonie De Goede Hoop
Voorspeelconcert door
harmonieleerlingen
Op zondag 25 maart vanaf 11.00 uur vindt
er in muziekcentrum Het Anker te Beek
en Donk een voorspeelconcert plaats ter
voorbereiding op de muziekexamens. Alle
Laarbeekse muziekleerlingen die in april
op examen gaan zullen deze dag een
optreden verzorgen waarbij zij een van
hun examenstukken ten gehore brengen.
Het betreft leerlingen van harmonie O&U
uit Beek en Donk, harmonie St. Caecilia
uit Lieshout en harmonie De Goede Hoop
uit Aarle-Rixtel. Alles bij elkaar ruim 45
jonge muzikanten, zowel blazers als
slagwerkers, in niveau variërend van A tot
en met D. Zij bieden u tussen 11.00 en
16.00 uur een zeer afwisselend programma aan dat is opgebouwd uit blokken van
een uur met telkens een kwartier pauze
tussen de verschillende blokken. Alle
optredens worden beoordeeld en van
commentaar voorzien door een deskundige die de leerlingen na afloop wat
opmerkingen en tips mee zal geven die
nuttig kunnen zijn om de muziekexamens van 14 april succesvol af te
ronden.
Het voorspeelconcert is gratis toegankelijk en publiek is van harte welkom om op
enig moment tussen 11.00 en 16.00 uur
binnen te lopen om te komen luisteren.

K lokje
Gevonden:
Knuffeldoekje in de vorm van een
nijlpaardje gevonden in de Dorpsstraat op
dinsdag 6 maart. Terug te vragen: 0623338723.
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Pianist
gezocht
Zanggroep de Halmen houdt
zangdag

Gezien het grote aantal bezoekers en de
geweldige positieve reacties die wij als
club hebben mogen ontvangen op de
nieuwe lokatie het vorige jaar,zal dit jaar
op deze lokatie aan de Lieshoutseweg
ons motor weekend weer plaatsvinden.Dit
jaar hebben wij als club ons weer
ingespannen om het gebeuren weer voor
iedereen aantrekkelijk te maken. Ook dit
jaar hebben wij weer een band die op de
zaterdagavond het zeildoek eraf zal
spelen en net als vorig jaar is iedereen
welkom.Naast de andere live bands beide
dagen is er voor de snuffelaars van oude
onderdelen en tweedehands motoren
oldtimers en kleding genoeg om de
oogjes ook daarvoor de kost te
geven.Beide dagen zijn er demonstraties
van unicycle raeces.Ons weekend is
beide dagen vanaf 10.00u gratis
toegangkelijk en rest ons u alleen nog
maar te zeggen graag tot dan. H D C De
Liberator.

Op zondag 26 februari heeft zanggroep
de Halmen uit Laarbeek een zangdag
gehouden. De locatie, thuis bij een van
onze leden was perfect, een boerderij
met mooie ruimtes waarin we ons
muzikaal konden uitleven. Bedoeling van
deze dag was om flink aan ons repertoire
te werken. En met succes, we hebben
een prachtige Beatles medley zo goed
als helemaal ingestudeerd! Wij danken
de Rabobank Peel-Noord voor het mede
mogelijk maken hiervan. Het was een
gezellige dag die zeker voor herhaling
vatbaar is, dus heb je ook zin om bij ons
te komen zingen ……….
kom dan eens naar onze repetitie op
dinsdag van 20.30 uur tot 22.30 in het
Dorpshuis te Lieshout. Op zondag 25
maart luisteren wij om 09.30 de viering
op in de Sint Servaaskerk te Lieshout.
Ook daar ben je welkom om te komen
luisteren. Tot dan!.
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een
pianist(e). Ben jij degene die ons
gezellige koor wil begeleiden kom dan
eens naar één van onze repetitieavonden
in het Dorpshuis te Lieshout.

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.

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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Skippy wordt Hoppr
Spelen en bewegen helpt kinderen in hun
ontwikkeling!
Hoppr! is een initiatief van therapeuten
Lenette Raaijmakers en Babs Verwijmeren, het geeft kinderen een kans om
positieve ervaringen op te doen met
bewegen én plezier te ervaren in het
contact met andere kinderen in een
kleine groep. Zo’n stimulans maakt een
sprong in ontwikkeling mogelijk.
De Skippy-cursus was in Laarbeek en
omgeving wel bekend. Deze oorspronkelijk op motoriek gerichte cursus vanuit de
kinderoefentherapie Cesar heeft nu een
nieuwe naam: Hoppr! De naamsverandering gaat samen met het vernieuwde en
bredere concept, zoals Lenette Raaijmakers (Speltherapeut) en Babs Verwijmeren (Cesartherapeut) dat in de afgelopen tien jaar in de praktijk hebben
ontwikkeld.
Spelen en bewegen is voor kinderen
meestal vanzelfsprekend en plezierig.
Tegelijkertijd is het belangrijk en stimulerend. Door te spelen en te bewegen
ontwikkelen kinderen zich op alle gebieden: fysiek, emotioneel, cognitief en
sociaal. Helaas is bewegen en spelen
niet voor alle kinderen gemakkelijk of
leuk. In de Hoppr Training is er speciale
aandacht voor kinderen die moeite
hebben op motorisch gebied (bijvoorbeeld
een fysieke beperking of achterstand,
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onhandigheid, weinig initiatief in bewegen), op sociaal vlak (bijvoorbeeld moeite
om contact te maken of niet voor zichzelf
durven opkomen), of emotioneel (bijvoorbeeld onzekerheid, faalangst, weinig
weerbaar, of psychosomatische klachten).
De Hoppr Training bestaat uit 10
groepsbijeenkomsten. Er wordt
thematisch gewerkt. Er is ruimte voor
bewegingsmomenten, stimulerende
opdrachten en het vrije spel. Doel is een
omgeving te bieden waarin ieder kind
spelenderwijs zijn of haar eigen
mogelijkheden kan ontdekken, grenzen
kan verleggen en zelfvertrouwen opbouwt.
Binnenkort starten de eerste Hoppr
groepen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Aanmelden kan bij Babs Verwijmeren,
telefoon: 06-54758052, e-mail:
babs@hoppr.nl of Lenette Raaijmakers,
telefoon: 06 47952226, e-mail:
lenette@speltherapie.nl. Meer informatie:
www.hoppr.nl.

Harmonie De Goede Hoop

Oud ijzer actie
31 maart 2012
Op 31 maart a.s. komt harmonie De
Goede Hoop uw oud ijzer ophalen
Heeft u nog metalen zoals:
* oud ijzer
* koper
* zink
* rvs
* lood
* electriciteitsdraad, kabels
* of andere metalen
Zet deze op 31 maart aan de straat
Vanaf 9:00u zal het oud ijzer worden
opgehaald.
Koelkasten, vriezers, div.witgoed zullen
niet worden meegenomen.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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ReportAd:

Interieur Verzorging
Van Lierop 25 jaar.
Wie kent in Aarle-Rixtel niet Ties en Ellen
van Lierop. Zelfs de kleine kinderen die
langs komen gewandeld roepen enthousiast: Hoi Ties. Dat doet hem goed, hij
glundert wanneer hij dit verteld. Zegt toch
iets hoe kinderen je hebben ervaren toen
je bij hen thuis aan het werk bent geweest. Reportad is op bezoek bij Ties en
Ellen van Lierop. Hij had hun eerste
advertentie van de opening in het
Gemeenschapsblad van 10 maart 1987
meegebracht. Daarnaast had hij het stukje meegebracht uit het Gemeenschapsblad van 15 november 1999 over hun 12
½ jarig bestaan. Dat riep toch weer oude
herinneringen op. Terugkijkend naar de
begin jaren van hun zaak bekennen zij
dat het toch hard werken is geweest.
Weken van zeventig tot tachtig uur zijn
geen uitzonderingen geweest. Je wilde je
klanten van dienst zijn en alles tot in de
puntjes afwerken. Reportad vraagt aan
Ties waar hij zijn vak geleerd heeft. Ik heb
een opleiding gevolgd als timmerman. Na
de LTS-timmeren ging hij werken met een
leerarbeidsovereenkomst. Zijn eerste
werkgever was woninginrichting Dirks in
Helmond. Daar heeft hij het vak echt
geleerd. Er moest kwaliteit geleverd
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worden, klantgericht werken, er
mocht niets aan mankeren. Als je
daar van begin af aan op wordt
gewezen, leer je hoe belangrijk je
klanten zijn. Na gewerkt te
hebben in Eindhoven bij een
woninginrichtingsbedrijf, deze
ging zich meer toeleggen op
slaapkamers, ging hij naar een
inkoopcombinatie in Deurne. Daar
heb ik geleerd hoe je op patroon
moet knippen van de gordijnen.
Hoe vallen de plooien, hoe hang
je ze op, er zijn diverse manieren
om dat te doen. Bij het maken
moet je daar wel rekening mee houden.
In de loop der jaren alle moge-lijke
diploma’s gehaald. Om een eigen zaak
te beginnen moest men in die tijd van
veel zaken op de hoogte zijn. We
woonden toen al in de Klokstraat en
wilden een pand huren in de Dorpsstraat,
maar dat was eigenlijk veel te duur. Je
begon in de huiskamer allerlei dingen al
voor te bereiden. De huiskamer werd om
getoverd tot winkel. Vergunning aanvragen was in die tijd niet zo gemakkelijk,
maar als de burgemeester de kapsalon
in een woonhuis naast je komt openen
zonder dat daar een vergunning voor is,
hoef je niet lang na te denken wat je
moet doen. De vergunning werd maar al
te graag verleend, het was een verrijking
van het winkelbestand in Aarle-Rixtel.
Enkele jaren later zijn we privé op het
Blauwe Schutplein gaan wonen. Sindsdien is de hele benedenverdieping
winkelruimte. Boven doet Ellen de administratie, maar ook haar huishoudelijke
taken als wassen en strijken. Ja, zegt
Ellen, we zijn samen gelukkig een goed
duo gebleken. We vullen elkaar goed
aan. Ties heeft zijn klanten hoog
aangeschreven staan. Zijn service stopt
niet wanneer hij zijn werk af is. Komen
ze vele jaren later dat er iets niet meer
goed hangt, Ties komt direct kijken en
verhelpt het euvel. En dat kost niets. Een

Bericht van:
rolgordijn dient goed te lopen, maar er
kan altijd iets minder goed doen. Wij
hebben ervaring in hetgeen soms kan
haperen. Mijn klanten dienen tevreden
zijn over hetgeen gekocht is. En daar
hoort service bij. En de beste reclame is
van de mond op mond reclame. Ties
heeft jaren lang zonder personeel kunnen
werken. Maar sinds zijn ziekte in 2001
heeft hij Theo, een freelancer, om samen
met hem het zwaardere werk te doen. En
dat werkt samen erg goed. Alleen moet je
het werk goed plannen. Ben je alleen in
directe omgeving van Aarle-Rixtel werkzaam? Nee, zegt Ties, Aarlese mensen
verhuizen wel eens. Zij vroegen me of ik
in Leek in Groningen hun huis wilde
inrichten. Maar ook in St. Janssteen in
Zeeland, zelfs een keer in Den Helder,
Den Bosch en Turnhout zijn zo plaatsen
die me te binnen schieten. Zijn de
klanten anders geworden in de loop der
jaren? Ja, zegt Ellen, ze kijken tegenwoordig eerst op internet wat ze willen en
komen dan naar de winkel. Daarom
hebben we sinds enige tijd ook een
website www.woninginrichtingvanlierop.nl
en van welke fabrikanten wij inkopen. De
klant kijkt dan ook naar de fabrikanten
wat er allemaal is. Ze willen graag het
met eigen ogen zien wat voor stof of
product het is. Wij kunnen ze dan verder
adviseren, want de ene stof is toch
anders dan de andere. We kunnen ze de
verschillen laten zien. Ties komt ook met
de gekozen stoffen graag naar je woning
om te laten zien hoe het in huis uitvalt. Of
de gekozen kleur inderdaad bij het
geheel past. Ter gelegenheid van het
vijfentwintig jarig jubileum geeft Ties en
Ellen van 12 t/m 25 maart 2012 een
korting van liefst 25 procent op bécé
horizontale jaloezieën. Ja, we voeren dit
jubileumjaar diverse acties. Bij woninginrichting van Lierop kun je terecht voor
gordijnen, vitrage, vloerbedekking, linoleum, laminaat, rolgordijnen, jaloezieën,
plissé, zonneluifels, screens, markiezen,

Pagina 23
rolluiken, enz. Reportad bedankt Ties en
Ellen voor het aangename gesprek en
natuurlijk de lekkere koffie. Hij wenst ze
proficiat met het bereikte jubileum en
spreekt de hoop uit dat ze nog vele jaren
onze gemeenschap van dienst kunnen
zijn. Reportad

Carnaval 2012
Carnaval is weer voorbij, het is nog maar
zo kort geleden, maar ondertussen toch
alweer een maand voorbij.
Het motto was “T lupt zoals ’t lupt”, en ik
moet zeggen da t goe gelopen hè. Vier
dagen carnaval in Aarle-Rixtel, oftewel
Ganzegat, dat is een groot feest voor
jong oud. Tijdens het bezoek bij Mariëngaarde daar stond ik ervan te kijken dat
mensen op die leeftijd toch carnaval
willen vieren.
De Ganzezaal voor onze kleine jeugd is
een groot feest, en met een warme
temperatuur wordt daar carnaval gevierd.
Dit alles onder de vleugels van de Gele
Kielen, die ik hiervoor een groot compliment moet geven.
De optocht was een belevenis apart, ook
om het eens vanaf de prinsenwagen te
aanschouwen. Het is toch knap al die
verschillende creaties die meeliepen, van
vriendenclubs, tot de jeugd van de Rooi
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schut.
Het is voor ons een geweldige tijd
geweest, en wij willen de stichting organisatie Ganzegat heel hartelijk bedanken
voor het vele werk dat zij verricht hebben
voor ons.
Ook willen wij de Ganzegatse hofkapel
bedanken voor de geweldige muzikale
ondersteuning tijdens carnaval en recepties. Aarle-Rixtel mag trots zijn op zo’n
hofkapel.
Tot slot bedanken wij alle Ganzegatters,
en Ganzegatterinnekes voor de geweldige carnaval die wij met jullie hebben
mogen vieren.
Prins Toon d’n Uurste,
en Prinses Henriëtte

KINDER-SPEURNEUZENWANDELING
Zondag 1 APRIL 10.00 UUR.
Het gezondheidsteam van Aarle-Rixtel
organiseert SPECIAAL voor KINDEREN
een speurneuzenwandeling.
We starten om 10 uur vanaf het Conf.
Centrum de Couwenbergh. We gaan met
kinderen en eventuele ouders/ begeleiders een wandeling maken naar een
speciale SPEURNEUZEN-locatie in
Aarle-Rixtel.
We verklappen nog niet wat we daar
gaan doen maar neem, als je wil, maar
een vergrootglas mee en/of een
verrekijker. Trek ook maar goeie wandelschoenen aan want die heb je nodig op je
speurneuzenpad.
Er zullen voldoende leden van het
Gezondheidsteam aanwezig zijn om de
kinderen gedurende deze ongeveer twee
uur durende wandeling te begeleiden.
Kom zondag 1 april om 10 uur naar Conf.
Centrum de Couwenbergh en wandel
gezellig met ons mee.
HET GEZONDHEIDSTEAM
AARLE-RIXTEL
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Gezondheidsrace
Team Aarle Rixtel
Langzaam vliegt de tijd voorbij, het is
alweer maart. De leden van het gezondheidsteam zijn allen bezig met hun
persoonlijke doelen.
Doelen welke overigens niet alleen op
gewicht zijn gestoeld maar ook op
welzijn.
Op 4 maart jongstleden hebben we
samen met MOV een bovenal gezellig
wandeltocht gehouden in Aarle Rixtel. Al
wandelend door het dorp hebben we de
heilige Maria’s bezocht die in vele huizen
en portieken hun bezoekers verwelkomen. De groep van zo’n vijftig deelnemers
heeft intens genoten.
Jan Dekkers mede bekend van ‘de
Heemkamer’ kon vele details vertellen
over ‘ons kapelletje’ en over het kruisbeeld welke staat op de Bosseweg.
Misschien dat u het al heeft gehoord,
maar op 28 maart wordt de finale gehouden van het Gezondste Broodje van
Aarle Rixtel. De schooljeugd van groep 8
wordt uitgenodigd om deze uitdaging aan
te gaan. Mede gesponsord door onze
Groenteboer Frans van de Heuvel,
Bakkerij van Brug en Slagerij Hegeman.
De uiteindelijke winnaar ziet zijn gezondste broodje terug bij cafetaria La Patat.
1 april zal er een KINDER-SPEURNEUZEN-WANDELING worden georganiseerd, waarover je elders in deze
gemeenschapsblad kunt teruglezen.
Neen het is geen grap, maar gezellig zal
deze zondag zeker worden. Educatief en
gezellig, zowel voor de kinderen, maar
misschien ook wel voor de ouders en of
opa en oma.
Oja en kijk ook eens op de website
www.gezondheidsrace.nl. Kunt u de sfeer
proeven.
De Team captain van Aarle Rixtel
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Aan de inwoners van Aarle-Rixtel.
N.a.v. een bevolkingsonderzoek van de
gemeente Laarbeek blijkt dat de inwoners de verkeerssituatie in Aarle-Rixtel
het grootste probleem/ergernis vinden.
De dorpsondersteuner voor Aarle-Rixtel
zal mede op verzoek, van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel het initiatief nemen
om een werkgroep verkeer op te zetten.
In Mariahout en in Beek en Donk zijn er
al werkgroepen actief. De mensen in
Mariahout alsook in Beek en Donk zijn
tevreden over deze werkwijze. Op deze
manier krijg je duidelijkheid wat wel en
niet kan.
In de praktijk zal dit betekenen dat:
Vertegenwoordigers van buurtverenigingen en andere organisaties uit AarleRixtel bij elkaar komen om hun verkeersknelpunten en leefbaarheidproblematiek
te inventariseren.
Te denken valt dan aan:
Gevaarlijke verkeerssituaties
Belemmering verkeersuitzicht
Het parkeerprobleem
Zwerfafval
Hondenpoepoverlast
Te hard gereden in de wijk
Onderhoud groen, fietspaden en wegen
Onderhoud straatverlichting enz. enz.
Deze inventarisatie zal de dorpsondersteuner doen toe komen aan de wethouder en aan de politie. Een 3 tal
weken later zal er een overleg zijn met
de verenigingen/organisaties de dorpsondersteuner, de wethouder en politie.
In dit gesprek zal de wethouder en/of de
politie aangeven wat wel of niet kan.
Hopende dat er verenigingen, organisaties, zijn die deel willen nemen aan dit
overleg dat 2 maal per jaar zal plaatsvinden. Heb je als organisatie/vereniging
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interes-se om deel te nemen meld je dan
aan a.u.b.
Berrie van den Waardenburg
Dorpsondersteuner voor Aarle-Rixtel
ViERBINDEN
bvdwaardenburg@vierbinden.nl
Tel 0492-328805

Project op the catwalk
disco bij Cendra
Afgelopen vrijdag 9 maart was er voor de
eerste keer een disco voor de brugklassers t/m 14 jaar bij Cendra. Deze
disco was mede georganiseerd door een
aantal kinderen die regelmatig Cendra
bezoeken . Ze hadden gekozen voor het
thema “Project op the catwalk”.
Ondanks de lage opkomst was het een
zeer geslaagde avond die goed opgezet
was door onze eigen DJ Henk van
Leeuwen. Een catwalk gebouwd, een wit
doek opgehangen en de DJ heeft voor
mooie muziek gezorgd. De bezoekers
konden op the catwalk lopen en Piet van
Diepen, onze eigen fotograaf, heeft deze
avond foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn te
zien op de site van Cendra
www.cendra.net en de Hyves site van
Cendra http://jongerencendra.hyves.nl/
De avond verliep heel gezellig met een
glas kinderchampagne, bitterballen en
ijsjes. De kinderen hadden het naar hun
zin en hebben ervan genoten.
Zoals de kinderen deze avond zeiden:
“Op naar de volgende disco!!”

Zorg voor alle generaties!

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

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (` 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl
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Musical en
pop bij KiKo!!
KiKo staat sinds 2010 onder leiding van
musicaldocente Neeltje van Doore. Dit
biedt de kans om met de kinderen van de
2e groep (ca. 9-12 jaar) te werken aan
musical- en poprepertoire. Zo zijn ze nu
bezig met liedjes van Birdie en Adele en
uit de musical Tarzan en Mama Mia.
De jongere kinderen van de 1e groep
zingen naast moderne kindermuziek ook
al enkele liedjes uit musicals, zoals
Doremi en Edelweiss uit The Sound of
Music en Tomorrow uit de musical Annie.
Natuurlijk zingen ze deze liedjes in de
Nederlandse bewerking.
Enkele van deze liedjes waren te horen
bij het Midwinterconcert in het Kouwenbergs Kerkje op 31 januari. Filmpjes
hiervan zijn te zien op onze website
www.kikolaarbeek.nl.
Er staan dit jaar nog enkele optredens op
de agenda, dus vind jij het leuk om te
zingen en mee te werken aan deze
optredens kom dan op dinsdagavond
naar De Dreef in Aarle-Rixtel. Groep 1
repeteert van 18.00 – 18.45 uur en groep
2 van 18.45 – 19.45 uur.
Voor verdere informatie kun je contact
opnemen met Dorine van Horrik, tel.
382991 of kijk op de website.

K lokje
Te koop:
Mooie staande Franse comtoiseklok met
bloemenslinger in donker eiken kast.
Hoogte 230 en breedte 54 cm. Vraagprijs
200 euro. Tel: 382359.

www.gemeenschapsblad.nl
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Laarbeekse Boomplantweek
Bomen (be)leven
Van 19 tot en met 23 maart 2012 wordt
in Laarbeek weer de jaarlijkse boomplantdag gehouden. Het wordt boomplantdag genoemd, maar in deze week
worden op alle werkdagen bomen
geplant. Thema voor dit jaar is: ‘Bomen
(be)leven’. Aan deze boomplantdag
nemen tien basisscholen deel. In totaal
zullen 316 kinderen van groep 8 deze
week bomen of struiken planten. De
begeleiding buiten vindt plaats door de
gemeentelijke buitendienst. Aan het eind
van de boomplantdag krijgen de kinderen
een sierstruik mee naar huis, die door
de gemeente wordt geschonken. De
werkzaamheden zullen ongeveer twee
uur in beslag nemen.
Wie gaat waar en wanneer planten
(programma)?
Dinsdag 20 maart
Om 10.00 uur start groep 8 De Driehoek
uit Aarle-Rixtel. Deze 28 leerlingen gaan
naar het zandpad aan de Opstal in
Aarle-Rixtel. Om 14.00 uur start groep 8
van Brukelum uit Aarle-Rixtel. Deze 30
kinderen gaan naar de Schoffel (ter
hoogte van huisnummer 30) in Lieshout.
Donderdag 22 maart
Om 10.00 uur start groep 8 van De
Heindert uit Aarle-Rixtel. Deze 30
kinderen gaan naar de Schoffel (ter
hoogte van huisnummer 30) in Lieshout.
Om 14.00 uur start groep 8 van
Bernadetteschool uit Mariahout. Deze
30 leerlingen gaan naar de Hoge Suute
in Mariahout.

K lokje
Te huur / te koop:
Bedrijfspand 300 m2 met inpandige
kantoorruimte, WC, douche en keuken.
Buitenterrein ± 300 m2 Prijs: n.o.t.k. Tel:
0492-381672.

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
10 %KORTING
KORTING


OPHET
HET TOTALE
TOTALE BEDRAG
OP
BEDRAG

0IERRE VD 6ORST /PTIEK
$ORPSSTRAAT $ 3TIPHOUT \ 4EL     \ ³S MAANDAGS GESLOTEN

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
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24 maart bij Cendra tienerwerk
Aarle-Rixtel
een spectaculaire pyjamaparty
disco, met kussengevecht.
Ook dit jaar bij Cendra weer disco op
zaterdagavond met entertainer en DJ T—
X( Tim Frenken ) hij laat je de hele avond
feesten en dansen tot je erbij neervalt.
Geen slaapliedjes en om extra wakker te
blijven is er tijd vrijgemaakt voor een
kussen gevecht.
Ben je 10 jaar oud en nog geen 14 en
kom je uit Aarle-Rixtel, trek zaterdag 24
maart je pyjama aan, neem een oud
maar goed herkenbaar kussen mee en
kom naar Cendra. Je hoeft niet perse
mee te doen met het kussen gevecht,
kijken mag ook. Het wordt een gecontroleerd wedstrijdje onder toezicht. Naast
dansen in je pyjama en het kussengevecht staan er ook andere leuke
verrassingen op de agenda. Onder
andere zal Entertainend DJ T—X ( Tim
Frenken ) nieuw aankomend diskjockey
talent voorstellen aan de tieners. 15
jonge DJ’s uit Laarbeek hebben onder
professionele begeleiding een cursus
gedaan bij Tienerwerk Lieshout en dit
goed afgesloten. Enkele geselecteerde
van de cursus krijgen tijdens deze avond
elk een moment om te laten zien en
horen wat ze geleerd hebben. Geen wedstrijd, ze draaien onder begeleiding van
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DJ T—X. Benieuwd wie deze kanjers
zijn??, daar kun je alleen achterkomen
als je erbij bent.
Kom met je vriendje en vriendinnetje naar
de discoavond waar je ongetwijfeld al een
keer van gehoord hebt. Het wordt steeds
drukker want iedereen vindt het leuk, koel
en vet gezellig! Een ideale mix van
muziek en entertainment, er zijn leuke
prijzen te winnen. De professionele fotograaf van Cendra maakt een kiekje van je
outfit en jij bent voor altijd te bewonderen
op de website. Ben je de mooiste of
grappigste dan…. word jij mogelijk
Cendra tiener van de maand!! Kom..
luister naar.. en dans op jouw muziek,
jouw keuze geeft je veel energie want
dansen is leuk.
Aanmelden kan via de site van Cendra:
www.cendra.net. Je hebt niets te verliezen de disco is gratis en wordt
gehouden in het Cendra jongerencentrum
aan de Duivenakker 72 a, 5735 JB AarleRixtel achter de sporthal De Dreef en is
open vanaf 19.30 uur, ben erop tijd bij
want helaas is het feestje om 22.00 uur
weer voorbij. Voor een indruk van de
disco’s kijk je op de websitewww.cendrateens.nl

Vraag aan hondenbezitters
Wij, kinderen van de onderbouw van
basisschool De Heindert, willen aan de
hondenbezitters in de omgeving van de
school vragen om hun hond niet te laten
poepen in de buurt van de ingang van de
school aan de Heindertweg. Regelmatig
komt het voor dat we in de poep trappen
en dat is vervelend voor onszelf, onze
moeders, juffen en andere kinderen in de
klas.
Willen jullie alsjeblief je hond ergens
anders laten poepen?
Er is een hondenuitlaatstrook vlakbij aan
de Molenstraat.
Dank je wel.

Pagina 32

Pagina 33

TE KOOP
Zeer goed uitziende betaalbare instapklare tussenwoning
Prijs: € 225.000,00 KK
Kosten Koper (nu tijdelijk nog 2% tot 1 juli 2012,
dus profiteer!)
Adres: Piushof 15 te Aarle – Rixtel
Voor informatie of bezichtiging bel: 06 – 201 789 55

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Bericht van:

In de nacht van 24 op 25 maart wordt de
klok verzet en gaat de zomertijd in. Dat is
natuurlijk weer het signaal voor onze
vereniging om te starten met de
wekelijkse fietsavonden op de dinsdagen donderdagavond. Dinsdag is de meest
recreatieve avond, we fietsen dan onder
begeleiding in twee groepen. De ene
houdt een snelheid aan tussen de 18 en
de 20 km. per uur en rijdt ongeveer 30
km. per avond, ook mensen op een
elektrische fiets zijn welkom. De andere
groep fietst met een snelheid van
ongeveer 25 km. per uur en legt
tussen de 40 en de 45 km. af.
Op de donderdag komen de wat
snellere dames en heren aan
bod, men fietst dan met een
snelheid van 28 km. per uur en
een ander groepje zit aan de
30+.
De afstand ligt daar
meestal tussen de 50 en de 60
km. We rijden in groepsverband,
bij pech wordt gewacht en er
wordt zoveel als mogelijk gebruik
gemaakt van verschillende
routes. De eerste starts zijn dus
op 27 en 29 maart, de eerste
twee weken wordt om 18.30 uur
vertrokken
op
de
hoek
Dorpsstraat-Kouwenberg nabij
het postkantoor, daarna om
19.00 uur Meer informatie over
onze ruim 300 leden tellende
vereniging is te vinden op
www.aandewielen.nl.
De laatste kaartavond van het
seizoen werd bij de jokeraars
gewonnen door Elly van
Ganzewinkel,
die
ook
eindwinnaar werd. Bij de rikkers
ging de zege naar Albert
Coppens en Frans Verschuuren
werd algemeen winnaar.
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Brengt de lente uw hoofd op hol
en is u niets te dol?
Rent u meteen naar de kast,
om te kijken of de kleding nog past?
Of stopte u die al in de zak
en gaat u lekker winkelen zoals altijd,
kijkend naar de nieuwste mode
en interesseert het u geen zier,
al raakt u vele euro’s kwijt.
Steun aan de economie,
zijn het dit jaar broeken of rokken,
tot onder of boven de knie?
Jullie mogen me verrassen,
dus uit met die jassen,
want felle kleuren,
moeten niet alleen de natuur opfleuren,
maar ook de politici in ‘t Catshuis.
RD
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Zaterdag 31 maart
Classic rockband Funtain!!

Funtain is ouwe rock door jonge knapen, een
ideale en zeldzame combinatie dus! Check
www.funtain.eu voor meer informatie over
deze classic rock band.

Vanaf 21:00!
Gratis entree.
Dorpscafé de Vrienden
Dorpsstraat 18
5735 ED Aarle-Rixtel
Telefoon: 0623902810
E-mail: info@dorpscafedevrienden.nl
Internet: www.dorpscafedevrienden.nl
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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:
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op Festival de Accordeonslag en Jazz
Maastricht Masters 2011.
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

ORGELCONCERT
Volodymyr Kurylenko en Rauf
Berman bij Wim Beeren Jazz
Society op 28 maart
Het is Wim Beeren Jazz Society
gelukt de internationaal vermaarde
bajanspeler Volodymyr Kurylenko
(1973) te presenteren op woensdag 28
maart in café Van Bracht. Dit mag u
zeker niet missen! Zijn unieke bijdrage
bestaat daarin dat hij het publiek in het
Westen laat kennismaken met de
speciaal voor de Russische knopaccordeon (bajan) geschreven muziek; muziek
met invloeden uit de volks- en klassieke
muziek, maar het accent legt hij voor
deze gelegenheid op jazz, latin en
musette. Op een speciaal voor hem in
Moskou gebouwd instrument weet de
Oekraïener als geen ander op virtuoze
wijze de hoogte en diepte ervan op te
roepen.
De Maastrichtse Stichting Desna maakte deze aankoop mogelijk; ook nodigt zij
Kurylenko regelmatig uit naar Nederland,
wat hem in de gelegenheid stelt zijn
veelal vrijwillige werk voor de cultuur van
zijn land te kunnen voortzetten.
Na de pauze laat Rauf Berman met zijn
vioolspel de oude Middeneuropese
muzieksalons herleven. Kortom, een
grenzenloos slavisch duo!
Kurylenko was eerder te gast op Vrije
Geluiden (vpro-tv) en samen met Berman

zondag, 15 april 2012
15.00 uur
Kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie
Aarle-Rixtel
door
Arjan Mooij en Rob Rassaerts
Gevarieerd programma
(op het Smits-orgel, op het koororgel,
solo’s en quatre mains)
VAN HARTE WELKOM

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze:
Ook eigen meubelfabriek voor meubelen
op maat en model en kleur, ontwerp
samen met ons uw eigen meubel. De
meest complete meubelzaak in uw regio.
Huiskamer, keuken en slaapkamers.
Vloerbedekking, laminaat en PVC
vloeren. Gordijnen, vitrage en binnen zonwering en slaapkamer textiel. Klokken en
schilderijen, antiek en inruil meubelen.
Inruil mogelijk. Kerkeind 38, 0492-341553
www.dovens.nl Tot ziens bij Dovens
Meubel. Wij meten, maken, hangen en
leggen. Vraag vrijblijvend offerte.

www.gemeenschapsblad.nl

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

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

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

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

‘Ze is zo Moi’ opvallende
nieuwe CD van DèVèltOp
“Ze is zo Moi” is de titel van deze alweer
4e gloednieuwe verzamel-cd van de
populaire amusementsgroep DèVèltOp
uit Aarle-Rixtel. Met zeventien nieuwe
nummers op dit schitterende verzamel
album bewijst DèVèltOp dat het zeker
aan inspiratie, fantasie en zangkwaliteiten niet ontbreekt in de groep.
“Ze is zo Moi” is een prachtig gevarieerd
album geworden van Nederlandstalige
komische kolder liedjes in het AarleRixtelse dialect zo zeggen de groepsleden enthousiast. Gewoon dus lekkere
luister en meezing nummers maar met
zo nu en dan ook aandacht voor de
gevoelige snaar!
Het is bewonderenswaardig te noemen
dat de groep het overigens voor elkaar
gekregen heeft om dit nieuwe en 4e
album nu al aan hun fans te kunnen
presenteren. Dit omdat ze in juli 2009
een ontzettende zware tegenslag te
verwerken hebben gekregen door het
plotselinge overlijden van Thea ‘van
DèVèltOp’ Kuypers. Dit kwam als een
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mokerslag aan bij de groep, gelukkig
hebben de overige leden na deze
moeilijke periode besloten om de draad
weer op te pakken en verder te gaan hoe
moeilijk dit ook was.
Tja we zijn niet bij de pakken neer gaan
zitten aldus Theke Pietje Rikie Gertie en
Anja, en hebben samen besloten om
door te gaan zo zou ons Thea het ook
gewild hebben zo zeggen zij.
De opnamen in de studio zijn geheel afgerond, en er is niets aan het toeval
overgelaten. Er is ook hard gewerkt aan
een spectaculaire presentatie van de
nieuwe Cd “Ze is zo Moi”. Met een
gevarieerd avondvullend programma van
Top-Amusement, en de spontane
medewerking van vele artiesten o.a.
DèVèltOp, De Heikantzangers, Drie kerre
niks, Velvet Rouge, Cristel Kuypers
Aerial Silks, Gadz, Kiepevel en zanger
Maurice Habraken presenteert DèVèltOp
haar nieuwe Cd aan haar fans en
publiek. De presentatie is in handen van
Theo van Gerwen.
Zondag 8 april (1e paasdag) aanvang
20.00 uur in Multicultureel Centrum De
Dreef, De Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel,
kunt u getuige zijn van deze Cdpresentatie. De toegang is Gratis en de
zaal is open vanaf 19.00 uur. Er zijn geen
toegangskaarten kom dus op tijd want
Vol is Vol!
Ook is er op deze Cd-presentatie aandacht voor het goede doel, wij DèVèltOp
zetten onze traditie voort en deze keer
richten wij onze aandacht hiervoor op de
organisatie kindercarnaval De Gele Kielen in Aarle-Rixtel.
Deze presentatie avond van “Ze is zo
Moi” is niet alleen een feest voor ons zo
zeggen de leden van DèVèltOp maar
zeer zeker ook voor al onze fans en
publiek. Dus u bent allen van harte
welkom op de Cd-presentatieavond van
de amusementsgroep DèVèltOp.
Voor meer info kijkt u op:
www.develtopnieuw.com

Bericht van: 50 jaar geleden
20 maart Barthold van Heessel
Aanstaande zondag herdenkt de plaatselijke heemkundekring “Barthold van
Heessel” zijn tienjarig bestaan. Dit
tweede lustrum zal in het gildehuis van
de heer M. v. Bracht, Kerkstraat 9, op
dinsdag 27 maart met een Brabantse
avond, in besloten kring van leden en
genodigden, enigszins feestelijk worden
herdacht. Men zal een uiteenzetting
kunnen beluisteren, die de voorzitter J.
van Gameren zal houden, over de geschiedenis van huize “Ten Hurkens” en
huize “Ter Smisse” , die een rol van
betekenis speelden in het Aarle van
vroeger. De heer Heerkens uit Helmond
zal enige gedichten, van Brabantse
oorsprong, declameren. Een waardevol
schilderstuk, van de hand van het
bestuurslid, mevr. J. van Griensven – de
Jong, zal verloot worden.
20 maart Bond van Bejaarden
De leden van de bond van Bejaarden
worden morgen om half 10 aan de kerk
verwacht voor de uitvaart en begrafenis
van de heer Wich, in leven secretaris van
de bond.
22 maart Verkiezingen
Door Burgemeester en Wethouders zijn
tot lid van het hoofdstembureau, tevens
centraal stembureau, voor de verkiezingen van de gemeenteraad benoemd
verklaard de heren J. A. Gijsbers, E. M.
van Stiphout, M.S. van Roy en A. J. van
Roy, terwijl de burgemeester als
voorzitter fungeert. Tot plaatsvervangende
leden zijn benoemd de heren P. van den
Heuvel en Th. J. Jansen.
26 maart Leden van “De Eendracht”
bouwen nieuw doel in Aarle-Rixtel
In het najaar van 1961 namen de leden
van handboogvereniging “De Eendracht”
uit Aarle-Rixtel het besluit om een
nieuwe doel met drie banen te bouwen.
Thans wordt achter het clubhuis café van
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Bracht in de Kerkstraat druk gewerkt om
de plannen binnen de kortste keren
verwerkelijkt te hebben. Het nieuwe doel
was nodig, omdat de vereniging nu drie
zestallen heeft. De heer P. de Jong
tekende een ontwerp, dat allen enthousiast beoordeelden. Er werden acties
gevoerd om aan de benodigde gelden te
komen en nu zijn de leden met man en
macht aan het werk om de baan op tijd
(half april) klaar te hebben, hetgeen wel
lukken zal, want de leden van “De
Eendracht” weten van aanpakken.
27 maart Rik- en toepconcours
Het rik- en toepconcours dat door de
KAV georganiseerd werd, trok zaterdag
veel belangstelling. De prijsverdeling was
als volgt: Rikken: 1. Mevr. J. Verbakel 45
p.; 2. J. v.d. Ven 44 p.; 3. D. Kandelaars
(oudste deelnemer) 41 p.; 4. Mevr. L. v.
Doren 35 p.; 5. Th. V. Rosmalen 34 p.; 6.
Mevr. V.d. Bogaard 32 p.; 7. L.J. v.d.
Graef 31 p.; 8. J. Schepers 28 p.; 9.
Mevr. J. v.d. Putten 27 p. Extra prijs mevr.
Sanders. Bij het toepen werd door 12
personen een prijs gewonnen.
30 maart Uitbreiding sportveld AarleRixtel
Het sportveld, gelegen langs de Bakelseweg te Aarle-Rixtel, wordt uitgebreid.
De annex het huidige voetbalterrein
gelegen grond, in totaal 3 ha., eigendom
van de gemeente, zijn krachtens
pachtovereenkomst in pacht afgestaan
aan de heer J. van der Heyden. Na
onderhandelingen is het gelukt met
pachter v.d. Heyden tot overeenstemming
te geraken over de afstand van der
benodigde gronden. Pachter vraagt een
schadeloosstelling van f 7.500,— , een
bedrag dat zeer acceptabel is. De kosten
van de uitbreiding van “De Hut” met een
volledig tweede veld bedragen, met
inbegrip
van
de
kosten
van
schadeloosstelling, f 13.000,—.
Helmondse Courant maart 1962

