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Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98

Aarle-Rixtel



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
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-

laan 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 Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

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

OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.

email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

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

THUISZORG: SAVANT-ZORG,  Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 088-7891600

GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en

14.00-17.00 u, di  9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK:  Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.

Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763

Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Dinsdag 3 april
19.00 uur Kapel – BOETEVIERING - samenzang
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

Week van zaterdag  7 april t/m vrijdag 13 april

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

Antoon van Berne (par.)
Eduard Bekx (par.)
Maarten Wouters (par.)
Familie Manders – Bouw (fund.)
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Jan Hendrix (trouwdag)
Grada Vogels
Edward Verschuuren en Richard
Familie Vogels
Jan en Marc van Stiphout
Adriaan Loomans
Jes van Roij
Jan Romme
Frans van den  Boom
Ben Loomans
Pieter Wijnker
Familie van Brug - Wigmans
Overleden ouders Martien en Riet van den Heuvel-van Brussel.
Jan van der Heijden
Overleden ouders v.d. Elsen-Kerkhof.
Dina van der Heijden-van Melis en Annie.
Jan Rovers.

Maandag 9 april - Tweede Paasdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - samenzang

Overleden ouders Raaijmakers - Bekx
Woensdag  11 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
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Week van zaterdag  14 april t/m vrijdag 20 april

Zaterdag  14 april
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor

Truus van de Vossenberg (par.)
Jo Houben (5e j.get.)

Zondag  15 april  – 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Euphonia

40 jarig bestaan van gemengd koor Euphonia
Mien Verbakel – van Boxtel (verj.)
Martin  Brands (par.)
Jan van Roij (sterfdag)
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Wim en Willard Thijssen
Tot welzijn van de parochie

15.00 uur Kerk – Orgelconcert door Rob Rassaerts en Arjan Mooij
Woensdag  18 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 19 april
19.30 uur Kapel – Bernadetteviering  KVO

Overleden
Hennie Derks – Verschure, Klokstraat 5A, 57 jaar.
Truus Verbakel, Asdonkseweg 1 B, 73 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.

Doopviering
De data voor de eerstvolgende doopvieringen zijn nog niet bekend.
Deze zullen tijdig worden gepubliceerd.

BOETEVIERING/BIECHTGESPREK
Op dinsdag 3 april is er  om 19.00 uur als voorbereiding op het feest van Pasen een
boeteviering m.m.v. het dameskoor 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,
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.
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Witte donderdag 5 april 2012.
Ook dit jaar willen wij een Paasmandje bezorgen bij verdrietige, zieke en eenzame
parochianen. Om dit mogelijk te maken zijn uw gaven in de vorm van fruit,
levensmiddelen in potjes of blikjes, etc. zéér welkom. Vanaf 12 tot 14 uur zullen de
klokken luiden en is de kerk hiervoor open.
Als u denkt dat iemand in uw omgeving voor een mandje in aanmerking komt s.v.p.
melden bij Wilma van Brug. Bij voorbaat dank. Tel: 382587.

Pagina 9BBBBBericht van:

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 VRIJDAG
Goede Vrijdag 6 april is om 19.30 uur de kruisverering in onze kerk, waarbij de
aanwezigen zoals ieder jaar tijdens de dienst langs het kruis zullen lopen. De vraag is
of degenen die naar de dienst komen zelf een bloem willen meenemen die ze dan bij
de verering van het kruis daar neer kunnen neerleggen.

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.

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

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen, kaarten en felicitaties
die ik heb mogen ontvangen voor mijn Koninklijke onderscheiding.

Dhr Tiny van Roij

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

Dank voor iedereen die me een kaart heeft gestuurd, medeleven heeft getoond
tijdens mijn opname in het ziekenhuis en Blixembosch. Dank u

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

Langs deze weg bedanken wij iedereen die, op wat voor
manier dan ook, belangstelling heeft getoond bij
de ziekte en het overlijden van

Hennie Derks-Verschure

Alle kaarten, brieven, bezoeken etc. waren voor ons een grote steun.
Toon Derks en kinderen

PASSIE-DRIELUIK
DOOR HET HELMONDS
KAMERKOOR

Voor het vijfde jaar zingt het Helmonds
Kamerkoor o.l.v. Kees Doevendans, in de
Goede Week op drie momenten Passie-
muziek in de Kapel van Mariëngaarde.
Het koor zingt a capella koorwerken,
passend bij de betreffende dag. De
werken worden afgewisseld met een
meditatie door verschillende sprekers,
ieder met  een eigen theologische
achtergrond.
De muziek is van componisten zowel uit
de 16de eeuw, zoals Palestrina, Gesualdo
en Zielinski, als ook van eigentijdse
componisten uit de vorige en deze eeuw,
waaronder Poulenc en de Brabantse
componisten Andries Clement en
Maurice Pirenne.
Dit Passie-drieluik vindt plaats in de kapel
van Zorgboogcentrum Mariëngaarde,
Bosscheweg 20 te Aarle-Rixtel.
- Witte Donderdag 5 april om 20.30
uur: spreker Ryan van Eijk
· Goede Vrijdag 6 april om 20.30 uur:
spreker Gerard van de Weijer
· Paaszaterdag 7 april om 18.30 uur:
spreker Betty Morel
Toegang is gratis; een vrije gave is echter
welkom.

Zondag 15 april in het Kouwenbergs
kerkje:
Stanza speelt Vlaamse helden!
Stanza is een kwartet muzikanten/
vocalisten die u meenemen naar het
Bourgondische Belgie.
Zij brengen een scala aan muzikale
hoogstandjes van o.a. Willem Verman-
dere, Johan Verminnen, Zjef van Nuijtsel,
Raymond van het Groenewoud , Miel
Cools e.a..  Warm , poëtisch,enerverend,
virtuoos, kortom, je mag het niet mis-
sen!!!  Zie ook: www.stanzaspeelt.nl
Aanvang 15.00 uur. Entree: 5,00 euro
(Kaarten zijn ook  te reserveren via 0492
382943

Al vast noteren:
Woensdagmiddag 18 april : poppenkast
in de het Kouwenbergs kerkje. Aanvang
15.00.
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KERKBALANS 2012

Wat later als gebruikelijk publiceren wij
het financieel overzicht van het afgelopen
jaar en de begroting voor dit jaar van de
Parochie Onze Lieve Vrouw Presentatie.
Een korte toelichting hoort daar natuurlijk
bij.
Doordat de Katholieke Kerk het afgelopen
jaar regelmatig negatief in het nieuws is
gekomen, hebben enkele personen
helaas besloten om hun kerkbijdrage
stop te zetten. Daardoor is de gezins-
bijdrage ruim € 1.000,00 lager dan vorig
jaar.  Verder zijn er over het financieel
jaar 2011 weinig opvallende zaken, be-
halve de afwijzing van de subsidie voor
groot onderhoud van de kerk. Onze oude
historische klok kijkt daarom nog steeds
werkeloos neer op Aarle-Rixtel. Mede
hierdoor sloten we 2011 af met een klein
positief saldo.
In de begroting 2012 zijn wel enkele
opvallende zaken aan de orde. Allereerst
de subsidie die wel toegezegd is voor
onze Mariakapel aan de Bosscheweg,
hiervoor ontvingen we al het eerste
voorschot. Aan de uitgave kant is dan
ook al een bedrag gereserveerd van €
50.000,00 in onderhoud gebouwen, want
zodra we toestemming krijgen willen we
met de restauratie en het schoonmaken
van de kapel beginnen. Voor de kerk is
een nieuwe subsidie aanvraag gedaan en
we hopen dat die ondanks overheids-
bezuinigingen gehonoreerd gaat worden.
Wij hebben u verteld en u hebt kunnen
lezen dat we na de overplaatsing van
pastor Deli  druk bezig zijn geweest om
onze Aarle-Rixtelse Parochie door te
laten gaan in de geest van de vele
reacties die we van u kregen. Daardoor
werken we momenteel met emeriti pries-
ters met ondersteuning van het pastoraal
team van deken van de Laar uit Mierlo-
Hout. De post salarissen en sociale
lasten is daarom op de begroting

aangepast in afwachting van definitieve
voorstellen.
Wij danken u voor de vele steun-
betuigingen van het afgelopen jaar
en hopen op u blijvende steun in
2012.
Het kerkbestuur

Balans 2011 Parochie O.L.V. Presentatie

ONTVANGSTEN 2011

Grafrechten
Huuropbrengst
Renteopbrengst
Gezinsbijdrage
Collectes
Offerkaarsen
Eucharistievieringen
Diverse baten
Subsidie
Tekort
TOTAAL

UITGAVEN 2011

Werkgroepen
Restauratie kerk/
onderhoud gebouwen
Verzekeringen
Energiekosten
Salaris/soc. Lasten
Zangkoren/kosterij
Kosten eredienst
Repr. +overige kosten
Huishouding pastorie
Bestuur/adm. Kosten
Inv./computer/abonn.
Bijdrage bisdom
Overschot

TOTAAL

33.126
1.319
9.345

55.481
18.664
2.916
6.896
8.319

136.066

4.927

17.205
6.882

23.060
30.314
11.120
11.264
2.429
5.219
3.832
2.026

12.000
5.788

136.066

BEGROTING 2012

35000
2000
8000

54000
18000
3000
7000
8500

14000
2500

152000

6000

50000
7000

22000
20000
12000
11000
3000
3000
4000
2000

12000

152000

www.gemeenschapsblad.nl
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Jaarlijkse collecte
Gemeenschapsblad

De jaarlijkse collecte ten behoeve van het
Gemeenschapsblad vindt plaats in week
13 van 8 tot en met 14 april 2012. In de
bijgesloten enveloppe op 2 april 2012
kunt u uw bijdrage doen. De kosten van
het Gemeenschapsblad nemen jaarlijks
toe. Bijgaand treft u het financieel over-
zicht aan. Wij zijn trots op onze dona-
teurs en adverteerders. We hebben dit
jaar met een positief (590.08) saldo
afgesloten. Wij zijn zo vrij om een
noodzakelijke bijdrage van € 5,= per
gezin te vragen. Wilt u het Gemeen-
schapsblad blijven ontvangen, steun ons
dan! Verschillende verenigingen hebben
al hun jaarlijkse bijdrage aan ons over-
gemaakt. Heel hartelijk dank daarvoor.
Degenen die het nog niet gedaan hebben
en zij die in de collecteweek met
vakantie zijn, kunnen hun bijdrage storten
op bankrekening 10.14.95.048 van het
Gemeenschapsblad of de enveloppe bij
een van de redactieleden in de brievenbus
te doen. Wij stellen het op prijs wanneer
u uw naam erop vermeld. Uw bijdrage is
een steun in de rug van de redactie en
haar medewerk(st)ers om er weer een
jaar tegen aan te gaan. Uw financiële
steun is onontbeerlijk. Wij zijn blij met uw
geldelijke ondersteuning. Hier volgen nog
een paar cijfers uit onze statistiek:
Jaar, Aantal pagina’s: 2005 -728 / 2006 -
812 / 2007 -800 / 2008 -832 / 2009 -864 /
2010 -856 / 2011 -864. U ziet dat het
aantal pagina’s is sinds 2006 erg is
toegenomen. Dit komt doordat de
verenigingen steeds meer gebruik maken
van het Gemeenschapsblad. Ook de
adverteerders maken vaker gebruik van
onze advertentie service. De redactie
bedankt allen voor het in ons gestelde

vertrouwen. Namens de redactie,
Ad Loos,
 penningmeester.

Ontvangsten 2011:
Advertenties:
BTW:
Collecte + Giften:
Porto:
Rente:
Totaal ontvangsten:
Uitgaven 2011:
Drukwerk:
Papier:
Koffie:
BTW voordruk:
Portokosten:
Secretariaat / apparatuur:
Bankkosten:
Diversen:
Bezorgers:
Afdracht Fiscus:
Totaal uitgaven 2011:
Batig saldo van

24610.90
4676.34
7231.76
267.00
167.01

36953.01

7865.10
15275.07

553.93
2562.84
741.52

2134.28
87.57

2331.91
1823.93
2788.00

36164.15
788.86

Spreekuur vervalt
Gewijzigde dienstverlening
Woningstichting Laarbeek

Met ingang van 1 april houden wij geen
spreekuur meer in Mariëngaarde in Aarle-
Rixtel.
Er werd heel weinig gebruik gemaakt van
het spreekuur. De meeste mensen weten
ons immers te vinden in ons kantoor in
Lieshout.
Wilt u zich inschrijven en u kunt niet naar
ons kantoor in Lieshout komen? Geef dit
dan door aan een van onze woon-
consulenten, tel. (0499) 42 33 70. Zij
maken dan een afspraak met u om bij u
thuis langs te komen.



Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 

www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh

Een plek waar inspanning en ontspanning 

samengaan

Conferenties 

Vergaderingen

Trouwplechtigheden

Feesten en recepties

Diners

Catering

Condoleances
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In memoriam Leo van Ham.

Het begin van de lente dit jaar betekende
voor Leo van Ham het einde van zijn
leven. Hij overleed op 21 maart op 86-
jarige leeftijd temidden van zijn geliefden.
Mister van Ham was bijna 40 jaar ver-
bonden aan de Sint Josephschool, later
basisschool de Heindert. Geboren in
Breda kwam hij in 1948 als jong onder-
wijzertje naar Aarle-Rixtel. Geen bewuste
keus, gewoon gereageerd op een
vacature. Hij werd min of meer voor de
leeuwen gegooid,  want klas vijf van de
jongensschool, dan moest je iets in je
mars hebben. Ze hebben het destijds
goed ingeschat, want mister van Ham
was een blijvertje. Hij veroverde zijn
leerlingen met interessante en boeiende
verhalen en wie kent er niet het verhaal
van boerke Naas. De bourgondier van
Ham vond zijn plek in de gemeenschap
van Aarle-Rixtel want toneel, muziek en
de natuur boeiden hem en hij wist dat
allemaal uit te dragen aan iedereen die
een luisterend oor had. Als IVN gids wist
hij op zijn innemende manier zijn
toehoorders te boeien met alles wat er
om ons heen bloeit en krioelt. Ik heb mij
laten vertellen dat er nog steeds mensen
op zoek zijn naar de knopkiek, een

bijzondere plant. Die schenen vroeger
heel veel in deze omgeving voor te
komen, maar naarmate de deskundig-
heid van Leo toenam verdween deze
bijzondere plant uit onze leefomgeving.
En zijn liefde voor muziek, voor zijn tuba.
Gekregen van zijn vader op jonge leeftijd.
Jarenlang maakte Leo van Ham deel uit
van de harmonie de Goede Hoop. Vrije
tijd was er ook nog voor zijn muzikale
vrienden bij de Oude Hap. En carnaval
had ook zijn interesse want Leo was
jarenlang lid van de Raad van Elf en
heeft met zijn collega’s van de school
een hele reeks van jaren de kinder-
optocht georganiseerd. Niet voor niets
werd hij benoemd tot opperganzen-
trekker, een titel die hem met trots
vervulde. En wat moeten we verder nog
vermelden. Zijn activiteiten bij de
toneelclub, de bevrijdingsrevue en nog
wat vrijwilligerswerk wat op zijn pad
kwam.
Kortom een gemeenschapsmens in hart
en nieren . Daarom zal hij altijd in onze
gedachten blijven als een bijzonder
mens. Wij wensen zijn echtgenote,
kinderen en kleinkinderen en verdere
familie alle sterkte toe.
JWP.
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ORGELCONCERT

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
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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 )



Paaseieren zoeken en Paasvuur
op Eerste Paasdag

Eerste Paasdag 8 april organiseert folklo-
regroep Dikkemik weer het traditionele
paaseieren zoeken op Croy. Aansluitend
wordt het Paasvuur ontstoken.
Het ei is bijna overal ter wereld symbool
van de opstanding ( Pasen) en van het
nieuwe leven, dus een echt lentefeest.
Al eeuwen lang worden eieren beschil-
derd. Vroeger kleurde men eieren in de
kleuren van het altaar en liet men ze in
de kerk wijden. Vanuit niet-christelijk oog-
punt waren de heldere kleuren waarmee
eieren werden beschilderd een weerspie-
geling van het zonlicht in de lente.
Het verstoppen van eieren hebben we te
danken aan de oude gewoonte om eieren
in akkers te begraven om deze vrucht-
baar te maken.
Het paasvuur stamt uit de heidense
oorsprong van ons Paasfeest. Vroeger
werden op heuveltoppen vuren aange-
stoken om de demonen van de winter te
verjagen. Vuur staat al eeuwen lang
symbool voor reiniging en vruchtbaarheid.
De paashaas is wel een heel bijzonder
dier. Niet alleen is hij onzichtbaar, maar
ook zou hij een gouden vacht hebben.
Net als het ei, is de haas - vanwege zijn
voortplantingsdrang - te zien als
vruchtbaarheidssymbool. Het paaseieren
zoeken begint om 18.00 uur. Na het
rapen worden de prijzen bekend gemaakt

van de kleurwedstrijd. De kleurplaten
worden via der scholen verspreid, maar
liggen ook in de hal van de bibliotheek/
heemkamer.
Deze kunnen tot 6 april worden
ingeleverd in de brievenbus van de
Heemkamer/Bibliotheek aan de
Bosscheweg.

Als afsluiting wordt het Paasvuur
ontstoken. Plaats: Croylaan t.o.v. de
oprijlaan van het kasteel.

Riëtte van Dijk

Riëtte van Dijk is geboren en getogen in
Beek en Donk, aan de Oranjelaan. Nu, na
plm. 40 jaar, is zij terug op haar
geboortegrond. Ze hoopt veel oude
bekenden te zien naar aanleiding van
deze expositie, onder meer uit de periode
dat zij voor de klas stond aan de
kleuterschool van Aarle Rixtel.
De expositie van schilderijen, collages,
bronzen beelden en reliëfs biedt een
actueel overzicht van het werk van Riëtte
van Dijk.
Riëtte van Dijk werkt binnen een thema,
“The Room of Hope”, aan haar visie op de
menselijke staat van dit moment. Een
verstilde wereld, een troostrijke sfeer die
“omarmt”. Gebruik makend van diverse
technieken, zet zij het materiaal
waarmee zij werkt “naar haar hand”.
Riette van Dijk werkt onder meer met
zand, cement, objets trouvees, brons en
andere materialen.
De schilderijen en beelden zijn te zien in
’t Oude Raadhuis www.oudraadhuis.nl ,
Heuvelplein 8, 5741 JK Beek en Donk op:
· zondag 29 en maandag 30 april
· zaterdag en zondag 5 en 6 mei
· zondag 13 mei
· donderdag 17 mei
· zondag 20 mei.
U bent welkom van 11.00 tot 17.00 uur.
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Beste schoonheidsspecialiste
van Nederland
woont in Aarle-Rixtel.

Na een tip gekregen te hebben ging
Reportad op bezoek bij Suzan Oerle-
mans op Laag Strijp. Na kennis gemaakt
te hebben en een rondleiding door haar
Huidinstituut, dronk ik een lekker kopje
koffie op het terras aan de voorzijde van
haar woning met het mooie uitzicht op
Croy. Lekker in de voorjaarszon is het
heerlijk genieten van zo’n middag. Suzan
vertelt over haar inschrijving en deelname
aan de Beauty Award 2012. Naast puntje
op de i zetten binnen je bedrijf dien je een
werkstuk in te leveren. Het werkstuk
dient aan veel eisen te voldoen. Hoe is je
onderneming ingericht. Je CV (curriculum
vitae). Visie over je vak. Bedrijfsvoering.
Honderden deelnemers leverden eind
oktober 2011 hun werkstukken in. Daarna
is het afwachten geblazen. De beste
inschrijvingen krijgen bezoek van een
‘Mistery Guest’. Op 22 november ontving
ik een nieuwe klant uit Helmond. Tijdens
een behandeling praat je over veel dingen.
Hoeveel kinderen ze had, op welke school
ze zaten. Op die vraag kwam geen direct

antwoord. Ze kende geen scholen in
Helmond. Ze kwam namelijk uit Breda en
was de ‘Mistery Guest’. Als directrice
van een opleidingsinstituut voor schoon-
heidsspecialisten was ze een echt
kritische klant en vroeg me het hemd van
het lijf. Later is ze bij mij vaste klant
geworden. Half december 2011 is bekend
gemaakt dat ik bij een van de 5
genomineerden behoorde. Je hebt al
gewonnen wanneer je genomineerd bent,
dat is al een hele eer. We hebben dat
met een klein feestje samen mijn
vrienden en familie gevierd. Half januari
2012 hebben de vijf genomineerden een
gesprek met de vakjury. Je staat dan op
vier meter afstand van een vier koppige
vakjury. Je krijgt allerlei vragen naar
aanleiding van je werkstuk. Vragen over
de diverse behandelmethoden, de
producten die je gebruikt en de werking
ervan. Nadien is het weer afwachten.  Er
zijn vijf genomineerden en voor mij
maakte collega uit Naarden de meeste
kans. Zij behandelde veel bekende
Nederlandse BN’ers. 12 maart, de dag
van de uitreiking, is vlugger dan je denkt.
Met 17 familieleden en vrienden gaan we
onderweg naar Hilversum Studio 21.
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Tegen 18.00 uur komen we over de rode
loper studio 21 binnen. Ontvangst met
champagne. De zaal is gevuld met ronde
tafels waar de genodigden kunnen gaan
zitten. De avond is gevuld met optredens,
shows en een diner. De presentatie is in
handen van Robert ten Brink, die met zijn
vrouw en 5 dochters, genoeg van beauty
afweet. Na het voorstellen van de drie
verschillende categorieën worden de
prijzen uitgereikt. De beste nieuwkomer
award is voor Herma Knol, de Beauty
salon van het Jaar gaat naar Attirance,
Caresse Beauté kreeg de publieksprijs
en de meest prestigieuze titel van alle:
Schoonheidsspecialist van het Jaar 2012
gaat naar Suzan Oerlemans. Wat er dan
door je heengaat, is niet te beschrijven.
Zoiets hoop je wel, maar ik had niet
verwacht dat ik het zou zijn. De top is
breed, er zijn verschillende hele goede.
Dat je dan als beste uit de bus komt is
erg fijn. Enkele quotes uit het juryrapport:
“Een vakvrouw met een ongelofelijke
positieve uitstraling. In combinatie met
haar vakkennis en gedrevenheid is zij een
boegbeeld voor de schoonheidsbranche.
Suzan heeft een duidelijke visie ten
aanzien van de klantbehandeling en
klantbinding. Ze heeft veel specialisaties
die passen bij haar recept, heeft veel
vakkennis en een hoog opleidingsniveau.
Een absolute topper in haar vak! Daarmee
kon de titel naar Aarle-Rixtel. Suzan
Oerlemans is heel trots en ziet het
winnen van de Beauty Award als een
bekroning van 12 ½ jaar passie voor het
vak en vindt het een eer dit jaar haar vak
te mogen vertegenwoordigen. De Beauty
Award is een prachtig kristallen beeld,
echt de moeite waard om het te zien.
Een waar kunstwerk. Daarnaast won zij
een prachtige 5 daagse wellness reis
naar Mallorca. Na overnachting in Hilver-
sum werd de terugreis aanvaard. Maar
haar vrienden hadden nog meer in petto.
Na een etentje met haar eigen familie
kwam ze thuis en werd verrast met een

Surprice Party. Suzan liet het allemaal
over zich heenkomen. Woensdag was de
dag om bij te komen. Het gewone brak
weer aan. Er moest weer gewerkt
worden. Zij heeft voor dit jaar een goed
gevulde agenda. Voor haar HUIDINSTI-
TUUT een prachtige prijs. Zij heeft een
mooi moto: Je hoeft niet lang jong te
blijven, maar je moet mooi oud worden.
Suzan richt zich op huidconditionering,
huidverbetering en huidvernieuwing. Met
zeer geavanceerde technieken en
behandelmethoden werkt Suzan en haar
team gepassioneerd en gedreven, niet
alleen op de huid maar werkt zij vooral in
de huid. Hebt u interesse? Kijk op
www.huidintopconditie.nl of bel 0492-
461144 en vraag naar de speciale
kennismakingsbehandeling in
huidverbetering. Suzan woont op Laag
Strijp 22. Suzan heeft in haar huis de
verdiepte etage gedeeltelijk onder de
grond zitten. Daar heeft zij drie prachtige
behandelkamers, zij heeft personeel in
dienst en ook stagiaires. Suzan, hartelijk
gefeliciteerd met deze prachtige prijs. De
beste schoonheidsspecialiste van
Nederland woont in Aarle-Rixtel.
Reportad.

KKKKKlokje

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 vloe-
ren. Gordijnen, vitrage en binnen zonwe-
ring 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.
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.
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Een slotakkoord
voor het rijke roomse leven.

Het eerste exemplaar van de onder de
titel- Een slotakkoord voor het rijke
roomse leven- uitgebrachte notitie rond
leven en werk van Pastoor Frans van den
Berk te Aarle-Rixtel, is woensdag 14
maart 2012  aangeboden aan de oudste
man van Brabant.
De samenstellers van de notitie, Jac.
Swinkels en Louis Barten togen naar Sint
Oedenrode om het eerste exemplaar te
overhandigen. De oudste man van
Brabant en de oudste inwoner van Sint-
Oedenrode, Marinus van den Berk, is een
broer van Pastoor van den Berk.
Hoewel zijn gezichtsvermogen en gehoor
niet meer optimaal functioneren, is hij
nog zeer helder van geest.
De heer Swinkels schetste in enkele
zinnen de betekenis van Pastoor van de
Berk voor Aarle-Rixtel en stelde het boek
ter hand. Marinus van den Berk was blij
verrast met de notitie en verheugde er
zich al op dat de tekst door zijn dochter
aan hem zou worden voorgelezen. Zijn
reactie op de aan hem gestelde vragen
en in zijn richting gemaakte opmerkingen
onderstreepten de in  genoemde notitie
weergegeven zienswijze. Het merendeel
van het aantal  beschikbare boeken is, na
inschrijving, reeds verspreid. Er zijn enige

Foto: Jos van Nunen

nog boeken in voorraad zodat het
mogelijk is er een aan te schaffen.
Het boek is tegen betaling van € 20,00
verkrijgbaar bij Louis Barten, Dorpsstraat
63, 5735 EB Aarle-Rixtel, mail-adres:
a.barten@chello.nl, telefoon:  0492
383710

Beste Mensen,

Hier al een berichtje van de HARTSTICH-
TING i.v.m de collecteweek van 16 t/m 21
april. In dit gemeenschapblad zit nog
geen zakje van de collecte dit vindt u in
het volgende nummer.
Dat komt uit op 16 april en dan is ook de
week van de collecte. Daar het niet
mogelijk is om 2 zakjes in een boekje te
proppen krijgt u het zakje van de Hart-
stichting dus pas op 16 april.
Het is dus mogelijk dat er al een collec-
tant bij  u aan de deur staat voordat u
beseft dat de collecte van start is
gegaan. Maar wij hopen dat u alle toch
mee doet aan de collecte zodat het werk
van de HARTSTICHTING door kan gaan.
Want  zolang levens te vroeg stoppen,
blijven wij doorgaan. De feiten zijn dat er
in Nederland 1 miljoen hart-en vaatpatien-
ten zijn. Elke dag overlijden er 108
mensen hieraan. Iedereen kent wel
iemand die te maken heeft met hart-en
vaatziekten en dit zijn echt niet alleen
maar oudere mensen!
Dus een goede reden om te geven aan de
HARTSTICHTING.
Uw hulp is erg belangrijk want mede
hierdoor kan de HARTSTICHTING hun
werk blijven doen.
Met HARTELIJKE groeten comité Aarle-
Rixtel, Tonny Verleisdonk, Jo kicken,
Martien v.d. Heuvel,Ben Sibon, Wilke v.
Thiel en Jeanne Smits.
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Beste CENDRA jeugd:
Op 20 maart was er bij Cendra weer een
workshop reptielen die door de jeugd
zeer druk bezocht is geweest en vrij
leerzaam was. Zaterdagavond 24 maart
was er een pyjama party bij Cendra.
Deze disco was voor de basisschool
kinderen uit Aarle-Rixtel. De kinderen die
er bij aanwezig waren hadden allemaal
een pyjama aan, wat erg leuk was om te
zien. Op het einde van de avond was er
nog een kussen gevecht. De muziek
werd deze avond verzorgd door DJ T-X. Er
waren ook een aantal jonge DJ‘s bij, die
deze avond hun muziek draaide voor de
DJ Contest. Dit waren Ruben Masamuna,
Rens Vereijken, Tom van Hoof, Gaytano
ChinFo-Sieeuw, Koen van Uden en Max
Fabrie deden hun uiterste best om leuke
muziek te draaien. En dit is ze ook
zeker gelukt. Als afsluiter hebben alle
bezoekers nog een heerlijk ijs sorbet
gehad. Al met al een geslaagd avond!

BESTE BRUGKLASSERS van
Laarbeek!
Noteer de komende disco alvast in je
agenda. 14 april hebben we weer een
disco voor de brugklas tot met 15 jaar. Er
zijn wel even wat wijzigingen: De disco’s
die we voor jullie gaan geven zullen
voortaan Disco PLUS heten. Zo weten we
dat het een disco voor jullie leeftijd is. Op

Roefelen is leuk.
Je gaat je wereld
vergroten in  je eigen buurt

Roefelen brengt je in je eigen buurt in
contact met de wereld van volwassenen.
Tijdens roefelactiviteiten neem je een
kijkje achter de schermen en help je een
handje mee in bedrijven, instellingen en
verenigingen.
Zo maak je kennis met “het echte leven”
en verruim je, je horizon.

Wie doet er mee op zaterdag 9 juni
2012???
Ben je woonachtig in Aarle-Rixtel en zit
je in groep 3 t/m 8 van de basisschool, of
“specialonderwijs” dan ben je van harte
welkom. Je kunt je inschrijven via het
gele formulier, dat je via school hebt
ontvangen
Let op!!!
 Inleveren bij de leden van roefelcomité.
Doe dit wel vóór 20 april,  Dan kunnen
wij zo snel mogelijk de groepjes gaan
indelen. Heb je geen brief gehad maar wil
je toch graag meedoen, neem dan even
contact met ons op.
We zien jullie allemaal graag op 9 Juni
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

Vind je het leuk om de roefeldag mee te
organiseren,
Dan zijn wij opzoek naar jou,
Neem contact op met ons



Pagina 28

DAR



BBBBBericht van: Pagina 29

deze avond zullen een aantal Dj’s draaien
die mee doen aan de DJ Contest. Dit zal
de avond een leuk tintje geven. Het
thema is SPORT deze keer. Dus kom
allemaal in je trainingspak en doe een
zweetbandje om. De poster is in de
maak, hij is bijna af. Deze zal geprint
worden en deze keer wel op de scholen
gehangen worden. Laat alvast aan
iedereen van je klas weten dat we op die
avond een disco hebben bij Cendra.
Groetjes van bestuur disco plus en
Renske van CENDRA.

Tis ´Fist in de tent´ bij cd
presentatie van DèVèltOp

AARLE-RIXTEL – Het is niet alleen ‘fist’
voor de leden van de amusementsgroep
DèVèltOp tijdens hun nieuwe cd-
presentatie, maar vooral voor alle fans,
publiek en artiesten die op deze
presentatieavond aanwezig zullen zijn.
‘Ze is zo Moi’ is de titel van de gloed-
nieuwe verzamel-cd van de populaire
amusementsgroep DèVèltOp uit Aarle-
Rixtel. En ‘Tis fist in de tent’ is heel
toepasselijk een van de zeventien nieuwe
nummers op dit schitterende verzamel
album.

Met een gevarieerd avondvullend
programma van Top-Amusement, en de
spontane medewerking van vele artiesten
o.a. DèVèltOp, De Heikantzangers, Drie
keer 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 van deze avond 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 Cd-
presentatie. 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 presentatie aandacht
voor het goede doel, DèVèltOp zet hun
traditie voort en deze keer richten zij hun
aandacht hiervoor op organisatie
kindercarnaval De Gele Kielen in Aarle-
Rixtel. www.develtopnieuw.nl.

Groetjes en tot zondag 8 april in De
Dreef, Theke Pietje Rikie Gertie en Anja

Doe mee aan gezonde en leuke
activiteiten

Binnen de Gezondheidsrace proberen
vier teams de inwoners uit de eigen kern
bewust te maken van een gezonde
leefstijl en aan te zetten tot wat meer
beweging. De teams organiseren allerlei
activiteiten die bedoeld zijn voor iedereen
uit Laarbeek. In de activiteitenkalender
kunt u vinden wat er zoal georganiseerd
wordt. U kunt hieraan ook meedoen! Voor
meer informatie over de teams en de
activiteiten verwijzen wij naar de website
www.gezondheidsrace.nl.

Wandelen
Vanuit De Couwenbergh Aarle-Rixtel
Elke woensdag om 19.00 uur



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

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

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

www.kapsalonastrid.nl
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Nieuws van het Paramedisch
Centrum Laarbeek

Onderwerp: Sport- en
ontspanningsmassage
Een beproefde methode
Massage kan worden ingezet ter
vermindering of opheffing van lichamelijke
klachten, ter begeleiding bij het leveren
van sportprestaties en ter ontspanning.
Daarnaast kan massage een positieve
bijdrage leveren aan het in stand houden
van een algeheel goede gezondheid door
het gunstige effect dat massage heeft op
allerlei lichaamsprocessen. Zo heeft
massage invloed op de afvoer van een
teveel aan vocht en afvalstoffen in de
spieren, heeft het een positief effect op
de stofwisseling, verbetert het de
bloedcirculatie en kunnen pijn- en ver-
moeidheidsklachten er door verminderen.
Tot slot werkt massage heel ontspan-
nend voor zowel lichaam als geest.
Bij lichamelijke klachten
Door de verschillende effecten die aan de
hand van massage kunnen worden
bereikt zijn er tal van situaties te be-
denken waarbij deze waardevol zou
kunnen zijn. Klachten die verminderd of
zelfs weggenomen kunnen worden zijn
o.a. hoofdpijn, rugpijn, spierpijn, spijs-
verteringsklachten, spanningsklachten,
gewrichtspijn of pijnklachten op andere
locaties. Daarnaast kan massage een
gunstige invloed hebben bij onder meer
eczeem, bloeddrukklachten, slaapproble-
men, RSI-klachten, menstruatie- en
overgangsklachten.
Sportbegeleiding
Tijdens het beoefenen van sport ontstaat
er een groter risico op het oplopen van
spier-, gewrichts- en/of peesletsel. Door
voldoende kennis en inzicht kunnen de
kansen op een dergelijke blessure echter
sterk worden verkleind. De masseur van
het Paramedisch Centrum Laarbeek

beschikt over deze kennis en deelt deze
graag met U. Voor sporters is een be-
zoek aan de masseur een echte aanrader
omdat deze:
* de lichamelijke conditie van de cliënt in
kaart kan brengen door middel van
uitgebreide intake, observatie/inspectie
en eventueel aanvullend functieonderzoek
* de lichamelijke conditie van de cliënt
kan handhaven, danwel verbeteren aan de
hand van massage in combinatie met het
delen van kennis omtrent de verhouding
belasting / belastbaarheid en mogelijke
blessurerisico’s
* de eerste vroegsymptomen van
overbelasting/blessure kan signaleren en
behandelen dmv aangepaste massage,
advies omtrent aanpassing training of bv.
schoeisel/racket, eventuele doorverwij-
zing naar bv. fysiotherapeut of het toe-
passen van sporttaping of medical taping
* een positieve bijdrage kan leveren aan
het behalen van de doelen die de sporter
zich heeft gesteld in de breedste zin van
het woord
Ter ontspanning
Dat massage een ontspannende werking
heeft kan waarschijnlijk iedereen zich
voorstellen. Massage laat je energie
(weer) stromen. Door te kiezen voor een
massage geef je jezelf een moment van
rust en stilstaan bij jezelf, waardoor je
contact kunt maken met je gevoel. Soms
gebeurt het dat de ‘ontspannings-
massage’ je juist laat voelen dat je heel
gespannen bent. Bedenk dan dat je de
gelegenheid kunt aangrijpen om de
spiraal te doorbreken en een verandering
in gang kunt zetten.
Ter gezondheidsbevordering
Tot slot kan massage als preventief
gezondheidsmiddel worden ingezet. Door
er bewust voor te kiezen om met een be-
paalde regelmaat de spieren en omlig-
gende weefsels “los” te laten maken, de
bloedsomloop en stofwisseling te
activeren, bij jezelf stil te staan, kunnen
de eerder genoemde lichaamsprocessen
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zo optimaal mogelijk blijven functioneren
en blijven klachten doorgaans op afstand.
Eventuele vermoeidheid, stress en/of
overbelasting worden tijdig onderschept
en (h)erkend.
Bent U geinteresseerd geraakt in een
massage, neem dan gerust eens geheel
vrijblijvend contact op voor de
mogelijkheden of lees nog eens verder op
de website
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl.
Uw sportmasseuse: Alexandra van
Heijst, Tel. 06-26891572

De Meikever

De meikever.
Al op de tekenradar gekeken waar ze
zitten, het moet niet gekker worden. De
tekenradar, de fantasie van de mens is
bijna zonder grenzen. In het voorlichtings-
filmpje liepen twee deskundigen met een
oud stuk laken door het gras te slepen
om zodoende het juiste aantal teken per
vierkante meter te kunnen vaststellen. Ik
dacht even aan een 1-april grap maar het
was nog eind maart, dus bloedserieus,
die tekenradar. De broekspijpen in de
sokken stoppen en niet te veel in het
ruige gras wandelen, was nog het
welgemeende advies aan het slot. Ik vond
het weer een puik stukje voorlichting, het
gevaar van de teek is hopelijk wel bij
iedereen bekend. Met argusogen heb ik
dezer dagen de negerhut van oom Tom
op Croij staan te bekijken. Wat moet dat
voorstellen, een nieuwe overdekte hang-
plek voor hangouderen of –jongeren. Wie
er het eerst inzit, die mag de plek
claimen. In een officieel bericht van de
gemeente kondigde men aan dat het een
echte schuilhut is, bestemd voor de
argeloze wandelaar , die op Croij wordt
overvallen door misselijk weer. Als de
Merinoschapen er maar niet stiekem
inkruipen. Die hoeven eigenlijk geen

schuilhut want die zijn behoorlijk water-
proof. Met een beetje verrekijker kun je
wel het zwaluwhotel beloeren , want het
moet dit voorjaar gebeuren. Als ze er nog
niet willen broeden dan moeten we
ingrijpende maatregelen treffen. Meer
muggen in  de vijvers en vliegen op de
poephoopjes zodat de zwaluwen naar
hartenlust kunnen vangen. Misschien
helpt een foto van een mooie bronstige
mannetjeszwaluw, zodat al die wulpse
zwaluwvrouwtjes uit de stal van Wim
Verhoeven verkassen naar het zwaluw-
hotel. Helpt dat niet,  dan maar slopen
want een ooievaar zie ik er ook niet op
landen, laat staan broeden. De mooiste
tijd van het jaar is weer aangebroken, de
lente, het  nieuwe blad, de nieuwe bloe-
sem, het nieuwe leven. Ik ben de gelukki-
ge pleegvader van een pimpelmezenpaar
dat al weken het nestkastje onder de
kiwi volgestouwd heeft met oud mos van
de kerststal en  draadjes, vezeltjes,
pluisjes en haartjes uit de omliggende
tuinen. Het zoveelste jaar op rij, ik neem
aan hetzelfde paartje. Ik vind het
geweldig en kan er uren naar kijken. Ik
denk dat er voor Pasen al eikes in het
nestje liggen. Onze Neerlandicus Wim
Daniels is na de radiowereld ook definitief
de tv-wereld ingedoken en is al een paar
keer bij Pauw en Witteman te zien
geweest en niet zonder succes. Spelen
met de taal is een gave en een kunst en
ik heb daar grote bewondering voor.
Daarnaast is het nog een  mooie Aarle-
Rixtel promotion, al denk ik niet dat het
aantal toeristen deze zomer alarmerend
zal stijgen. Ik wil Wim Verhoeven wel
aansporen om café het Heuveltje snel
weer een fatsoenlijk aanzien te geven.
Zeg nou zelf, voorjaarskermis met een
dichtgetimmerd café, dat is toch geen
gezicht. Ik hoop dat het op korte termijn
goed komt want er komen steeds meer
gordijnen en planken in het centrum.



Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
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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
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Het prachtige voorjaarsweer zorgde voor
veel animo bij de fietsers, want het was
echt genieten. De komende weken
hopen we dat ook te kunnen doen, want
ons programma biedt voor elk wat wils.
Op tweede Paasdag staat onze tweede
officiële NTFU-tocht op de kalender.
Deze rit van 100 km. kreeg de naam
Tante Jettocht mee, genoemd naar het
café-restaurant aan de Maas nabij
Blitterwijck. Inschrijven en vertrekken kan
men tussen 08.30 en 09.00 uur bij De
Vrienden tegenover de kerk in Aarle-
Rixtel. Degenen die in groepsverband en
onder ADW begeleiding willen fietsen
vertrekken om 08.35 en om 08.40 uur.
Anderen, die een kortere route willen
fietsen kunnen om 09.00 uur meerijden
met de 25 km. groep die de 67 km. lange
Startebosroute op hun programma
hebben staan. Meer informatie is te
vinden op www.aandewielen.nl. , maar
men kan ook bellen naar Theo Sterken
tel. 0492-381680. Theo en René v.d.
Elsen willen bij voldoende belangstelling
een avond organiseren, waarop uitleg en
informatie gegeven wordt over GPS-
fietsnavigarie.

Op zondag 15 april a.s. is er een
grandioze fancy-fair op basisschool
Brukelum in Aarle-Rixtel. Deze fancy-fair
is een van de hoogtepunten van de actie
die de school houdt om geld bij elkaar te
krijgen voor de totale renovatie van de
speelplaats. Er is een ambitieus plan dat
van de huidige speelplaats een geweldig
speelplein gaat maken dat geschikt is
voor het buiten spelen maar ook voor het
geven van verkeerslessen en andere
buitenactiviteiten. Een droom…...die uit
gaat komen!
Tijdens de fancy-fair zijn er allerlei
activiteiten, een dienstenveiling, verkoop
van speelgoed enz., een loterij, spelletjes,
allerlei eet-en drinkkraampjes…teveel om
op te noemen.
Een ander onderdeel van de actie is de
verkoop  van pennen en fietsbellen door
alle kinderen. Zij komen daarmee in de
komende week langs de deuren. U laat
ze toch niet in de kou staan?
En…op woensdag 11 april gaan leer-
krachten en leden van de ouderraad
auto’s wassen voor de schoolpleinactie.
Tussen 17.00 en 20.00 uur kunt u uw
auto brandschoon laten wassen voor een
klein bedrag.
We hopen door alle acties en door de
medewerking van diverse sponsors het
geld voor de schoolpleinactie bij elkaar te
krijgen. We rekenen op U!

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar) tot uiterlijk
dinsdagavond voor het verschijnen
van het volgende nummer op adres:
Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
Of
gemeenschapsblad@hotmail.com
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:

www.vanrooydasmooi.nl
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Stichting
Scootmobielpark Laarbeek.

Nu de temperaturen weer behaaglijk
worden gaat de stichting weer van start
met het geven van cursussen voor
scootmobielers. Er is een voorlopige
baan uitgezet omdat we nog niet vooruit
kunnen op de nieuwe baan bij  Zonnetij.
Voor iedere scootmobielgebruiker is  het
raadzaam en leerzaam een cursus te
volgen. Want praktijk en theorie wijzigen
regelmatig. Goede kennis van de
verkeersregels is een vereiste wil men
veilig aan het verkeer deelnemen. De
lessen worden op een rustige en ;leer-
zame wijze gegeven, voor iedereen om te
doen. Die een cursus gevolgd hebben
zijn allen enthousiast  en zeggen nadien
geruster, veiliger en met meer plezier aan
het verkeer deel te nemen. Zij die
beschikken over een CVV pas kunnen
zelf met hun scootmobiel naar de  baan
gebracht  worden. Ook kunt u gebruik
maken van de vrijwillige hulpdienst of
door familie of kennissen met de auto
gebracht worden en dan  van een van de
scootmobiels  van de stichting,  gratis
gebruik maken.

Een cursus bestaat uit minimaal vier
praktijk- en twee theorielessen en kost
voor de Laarbeekse deelnemers € 10.00.
Het zou goed zijn als kinderen hun
ouders stimuleren een cursus te volgen,
om daarmee ongelukken te voorkomen.
Voor opgave en inlichtingen kunt u
terecht bij:
Jose Zwanenberg  tel 0492-382947
of bij Cor van den Berk tel 0492-383669.

KKKKKlokje

Gevraagd:
Welke dierenvriend(in) wil graag tegen
een kleine vergoeding onze hond tussen
de middag uitlaten op 2 à 3 dagen in de
week. Bel ons even op 06.10.15.70.23

Gevonden:
1 sleutel aan Chrisstoffelsleutelhanger en
AH bonuskaart. Kapellaan 1, tel: 381202.

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
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Zondag 18 maart werden in manege De
Molenheide in Schijndel de clubkam-
pioenschappen voor ponyruiters verreden
van Regio Brabant.
Bij clubkampioenschappen nemen alle
verenigingen deel met een viertal, maar
men rijdt ook de onderdelen individuele
dressuur en springen. De vereniging met
het hoogste aantal punten in totaal over
de drie onderdelen wordt kampioen.
Het kampioenschap 2012 werd gewon-
nen door PC St. Martinus, Someren.
Namens ponyclub O.L.V. Ruitertjes uit
Aarle-Rixtel waren voor de clubkampioen-
schappen twee viertallen afgevaardigd.
In het viertal ABC/L reden mee Maartje
en Anne Verbakel, Karlijn Kuypers en
Stefanie Baten. Na het viertal rijden,
kwamen de individuele dressuurproeven,
waaraan twee combinaties deelnamen.
Tot slot werd er door drie combinaties
gesprongen waarbij de beste twee
resultaten tellen. Dankzij goede resulta-
ten van het viertal, de dressuur en het
maximale aantal punten bij het springen
behaalde het ABC/L viertal een mooie 3e
plaats.
Ook had ponyclub O.L.V. Ruitertjes uit
Aarle-Rixtel een CDE/L viertal afgevaar-
digd. Hierin reden Marjolein en Frede-
rique Kuijpers, Fleur Jansen en Tim
Spruijt.
Fleur Janssen en Marjolein Kuijpers
reden de dressuurproeven en aan de
springrubriek namen Jorn en Maartje
Verbakel deel.
Het CDE/L viertal eindigde op een
verdienstelijke 4e plaats.
De totale uitslag van de Brabantse
Clubkampioenschappen staan op
internet: www.knhsregiobrabant.nl.

Club-
kampioenschappen

Cursus Basale Reanimatie

De Hartstichting en St. Hart & Aa’s, werk-
groep Laarbeek, lid van de Nederlandse
Reanimatieraad, organiseren op
woensdag 18 en 25 april 2012 (2 avon-
den) om 18.30 uur een nieuwe cursus
Basale Reanimatie inclusief de AED in
het Dorpshuis te Lieshout. Net zo
belangrijk als het leren van reanimatie-
vaardigheden, is het leren herkennen van
de omstandigheid waarin u moet reani-
meren. 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 automa-
tische externe defibrillator (AED) gebrui-
ken. 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 het diploma van de Neder-
landse Reanimatieraad. woensdag 18 en
25 april 2012
U ontvangt van de organisator vooraf het
cursusboek van de Nederlandse Hart-
stichting. 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 Aarle-Rixtel. Tel: 0492-382034.
adloos@hotmail.nl
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2 april Gymnastiekvereniging Cialfo
In het ontspanningsgebouw gaf gymnas-
tiekvereniging Cialfo zondagavond een
uitvoering. Om acht uur floot hoofdleider,
de heer Donkers, voor aantreden. De
opmars der leden in uniformen was een
beste demonstratie van orde en
discipline. Voorzitter Bekers dankte de
winkeliers in Aarle-Rixtel voor de door
hen beschikbaar gestelde prijzen, welke
tijdens de pauze werden verloot. Een
groep van dertig meisjes opende het zeer
uitgebreide programma met een ritmi-
sche dans en oogstten een wel verdiend
applaus. In een aardig spel toonden de
kleinste meisjes hun lenigheid, terwijl de
groep jongens een balspelletje demon-
streerde. Een duidelijke vooruitgang viel
te bespeuren bij het toestel turnen,
waarbij vooral aan de brug en ringen
goede prestaties werden geleverd. Een
keurgroepje dames voerde onberispelijk
een knotsoefening uit, terwijl de jongens
hun kunne toonden op de lange mat. Het
samengaan van ritme, lenigheid en gratie
werd getoond in een met muziek
begeleide grondoefening, uitgevoerd door
een veertigtal meisjes. Het dankwoord
door de voorzitter aan de leidsters en
leiders voor het vele, moeilijke en
opofferende werk, was het slot van deze
succesvolle avond.

4 april Vergadering R.K. Boerenstand
Maandag avond hield de plaatselijke R.K.
Jonge Boerenstand een ledenvergadering
in café van Bracht. In zijn openingswoord
mocht voorzitter F. van Asten ook de heer
H. Peters verwelkomen. Hij gaf een
overzicht van de verschillende activiteiten
van de laatste maanden en deelde mede
dat het bestuur verschillende voorstellen
had, die op deze vergadering besproken
zouden worden. Voor de uitwisseling met
Duitsland bestond nog niet veel animo,
slechts één lid had gaf zich daarvoor op.
Besloten werd een oud papier actie te

organiseren op zaterdag 7 april a.s. Deze
actie wordt gehouden voor de versteviging
van de kas van de R.K. Boerinnenbond
en de R.K.J.B. Vijf leden melden zich
voor de rundvee tentoonstelling. Voor de
deelname aan de werktuigendag te
Liempde was weinig belangstelling. Wel
werd tot slot besloten om een voetbal-
wedstrijd te spelen tegen de afdeling
Stiphout, een uitstapje en een oriëntatierit
per fiets vonden een gewillig oor en zullen
op het programma worden gezet. Met de
jonge boerinnen en de heer Brok werd
vervolgens het cultureel programma
besproken, dat gezamenlijk verzorgd
wordt bij het 60 jarig bestaan van de
plaatselijke NCB en de Boerenleenbank
in mei a.s. Dit 60 jarig bestaan zal
natuurlijk feestelijk herdacht worden en
de boerenjeugd wil zich bij deze
gelegenheid van haar beste kant laten
zien.

4 april Afsluiting weg
Wegens werkzaamheden voor electrici-
teit en riolering is op dit moment de
Bosscheweg voorlopig afgesloten. In
verband hiermede volgt de BBA bus niet
de normale route. Uit de richting ’s-
Hertogenbosch volgt de bus vanaf de brug
van de Zuid-Willemsvaart direct de
Helmondseweg. Uit Helmond volgt ze de
Aarle-Rixtelseweg tot aan genoemde
brug. Dit houdt in dat in het dorp de bus
praktisch niet komt. Vlakbij het kruis-
beeld op de Aarle-Rixtelseweg is echter
een halte ingelast.

6 april Gouden bruiloft
Op zondag 20 april zal het echtpaar J.
Verhoeven – Philipinni in de Kerkstraat
de dag herdenken, waarop zij voor 50
jaar in het huwelijksbootje traden. Het
gouden paar zal deze dag in familie kring
herdenken

HELMONDSE COURANT   april 1962






