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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
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 21 april t/m vrijdag 27 april
Zaterdag 21 april – 3e zondag van Pasen
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering met samenzang
Adriaan en Maria Donkers – Huibers
Frans Vogels
(vriendengroep)
Jacqueline Sterken – van Bracht
Jan Pennings en Tineke
Bijzondere intentie
Zondag 22 april - 3e Zondag van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering -Eerste Heilige Communieviering
Woensdag 25 april – H. Marcus, Evangelist
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 28 april t/m vrijdag 4 mei
Zaterdag 28 april
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Overl. oud. Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel(5e sterfdag pap)
Antoine van Bommel en vader Christ
Overleden ouders Manders – van de Bogaard
Jes van Roij
Piet van de Velden
Overleden ouders Martens – van Deursen
Overleden ouders Steenbekkers – van Alem
Tot welzijn van de parochie
Zondag 29 april – 4e Zondag van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Eduard Bekx
(trouwdag/par.)
Theo Vereijken
(j. get.)
Overleden ouders Jeurgens – van Oekel
(verj. moeder)
Nellie Sterken – van Ravensteijn
Harry Prinsen
(verj.)
10.30 uur Kapel- 60 jarig kloosterjubileum van Zr.Corneline Wouters
s.c.m.m. Zusters van Liefde Mariëngaarde
12.00 uur Kapel – Doopzondag
Siem Rooijakkers, Brabantlaan 69
Teun van Bree, Mariastraat 44
13.00 uur Kapel – Doopzondag
Yuan Dekkers, De Malthezer 28.
Woensdag 2 mei
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
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Week van zaterdag 5 mei t/m vrijdag 11 mei
Zaterdag 5 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Mies en Cor van Bakel – de Jong
(verj. moeder)
Zondag 6 mei– 5e ZONDAG van Pasen –MEIVIERING
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. Gemengd koor de Klokkengieters,
Harmonie de Goede Hoop, Onze Lieve Vrouwe Gilde, Gilde St. Margaretha.
Aansluitend Mariaprocessie.
Maarten Wouters
(par.)
Overleden ouders Reniers – Franken
Maria van Dijk – van de Kerkhoff
(buurt)
Overleden ouders Verschuuren – van Dijk en overleden familieleden
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Sien Nooijen
(fund.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfd. Bertus/fund.)
Overleden ouders Maas - Manders
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Overleden leden van gemengd koor De Klokkengieters
Overleden ouders Sterken – Berkers
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Clasine van Duppen – Heijl
Overleden ouders Verbakel – v. d. Sande en schoonzoon Piet Somers
Overleden familie Sterken – v. d. Eijnde
Tiny Houët – Schatorjè
(par.)
Frans Prinsen
Doris Verberne
Pieter Wijnker
Overleden ouders van de Ven – Martens
Hans van Brug
(verj.)
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en zoon Herman
Leo van den Heuvel
Rie en Frans Eijk
Betsie Muré
Jan van der Sanden
(verj.)
Frans Verschuuren
12e sterfdag
Woensdag 9 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
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.
Deken van de Laar kunt u bereiken op elke donderdag van 18.00 tot 18.30 uur in de
pastorie van de St. Luciakerk te Mierlo-Hout en elke dag, behalve zondag, om 10.15
uur.
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Overleden
Jo de Wit – Kandelaars, 83 jaar.
Doopviering
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op donderdag 26 april a.s. van
20.00 tot 21.30 uur in de pastorie aan de Heindertweg. Deze avond is bedoeld als
voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering van zondag 27 mei a.s.
Voor deze avonden kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel.
381215.
OPENING MEIMAAND
Zondag 6 mei bent u hartelijk welkom bij de plechtige opening van de meimaand.
Attentie: de viering begint om TIEN UUR in de Kerk m.m.v. Onze Lieve Vrouwe Gilde,
St. Margaretha Gilde, Harmonie de Goede Hoop en gemengd koor “de
Klokkengieters”. Na de mis zal het beeldje van O. L. Vrouw met een Mariaprocessie
naar de Mariakapel teruggebracht worden. Wij hopen dat velen van u zich daarbij willen
aansluiten!

I.V.N.Laarbeek:
Trekvogels,
Vastenactie:
Een brug bouwen in Ghana?
In de week voor Pasen hebben we traditie
getrouw de jaarlijkse collecte voor de
vastenactie. Vele gulle gevers en de
collectanten die langs de deur hebben
gegaan, samen gezorgd voor een mooi
bedrag van € 4833,20 het geen de
tussenstand is tot en met Pasen. Als
werkgroep M.O.V. zijn we geraakt door de
vrijgevigheid van de bewoners en zijn jullie
allen zeer dankbaar.
De bewoners van het dorp DuayawNkwanta kunnen in de toekomst een brug
bouwen dat meer veiligheid voor de
bewoners in de regentijd.
Voor nadere informatie kunt U altijd
contact opnemen met Marij Schepens
382301 of Elly Wijnen 383091.
Wilt u op de hoogte blijven kijk op de site
www.vriendenvanghana.nl
Je kunt op de site allerlei informatie lezen
over de projecten en foto‘s bekijken.
Werkgroep M.O.V. Aarle-Rixtel.

Op donderdag 19 april hebben wij voor U
een presentatie over trekvogels.
Wij hebben hiervoor de heren Frans
Verharen en Henk van Schayk uitgenodigd. Zij zullen U digitaal meenemen
naar het Griekse eiland Lesbos, dit is in
het voorjaar een van de eilanden op de
route van trekvogels uit Afrika, die
enerzijds naar Europa trekken en
anderzijds naar Azië.
Zij zijn echter ook geïnteresseerd in
andere dieren planten ,landschappen en
biotopen. Ongetwijfeld zullen zij u ook
daar in laten meegenieten.
Zin om te komen luisteren en kijken?
Kom dan op donderdag 19 april naar
I.V.N. “De Bimd”
Gelegen aan de Beekseweg in Aarle
Rixtel. De avond begint om 20.00 uur en
zal tot ong. 22.00 uur duren. kosten:
niets
Dit is voorlopig tevens de laatste lezing.
De kruidenlezing door Chiel Broeckx van
17 mei komt te vervallen i.v.m.
Hemelvaart. In september hebben we een
lezing over vissen.
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PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW PRESENTATIE
AARLE-RIXTEL
MEIMAAND – MARIAMAAND 2012
zaterdag, 5 mei 18.30 uur
zondag, 6 mei 10.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. het parochieel dameskoor
Opening van de Mariamaand
Plechtige eucharistieviering met aansluitend
Mariaprocessie, m.m.v. Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel, Harmonie de Goede Hoop,
Onze Lieve Vrouwe Gilde, Sint Margaretha Gilde
Na deze viering -waarvoor wij u van harte uitnodigen- zal het genadebeeld in processie
(zoals dat al in 1856 gebeurde) worden teruggebracht naar zijn plaats in de Mariakapel
aan de Bosscheweg. De route die zal worden gelopen is: Dorpsstraat, Kouwenberg,
Klokstraat, Kapellaan, Bosscheweg. Na aankomst bij de Mariakapel zal worden
gebeden en gezongen voor ‘onze Aarlese Moeder’, waarna het Onze Lieve Vrouwegilde
het genadebeeld zal terugplaatsen in de kapel. Graag nodigen wij u uit om deel te
nemen aan deze processie.
zaterdag, 12 mei
zondag, 13 mei

18.30 uur
10.00 uur

Eucharistieviering met samenzang
Moederdag, eucharistieviering
m.m.v. het parochieel dames- en
herenkoor
dinsdag, 15 mei
19.30 uur
Mariaconcert door Kamerkoor Sine
Nomine in de kapel van
Mariëngaarde
Een muzikale hulde aan Maria: koorzang, samenzang, solozang en orgelspel.
Van harte welkom!! Dirigent: Margot Pagels, organist: Rob Rassaerts
donderdag, 17 mei

10.15 uur

Hemelvaartsdag, eucharistieviering
m.m.v de Cantorij in de kapel van
Mariëngaarde
zaterdag, 19 mei
18.30 uur
Eucharistieviering m.m.v. het
parochieel dameskoor
zondag, 20 mei
10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. de
Cantorij
zaterdag, 26 mei
18.30 uur
Eucharistieviering met samenzang
zondag, 27 mei
10.00 uur
Pinksteren, eucharistieviering
m.m.v. het parochieel dames- en
herenkoor
maandag, 28 mei
10.00 uur
Tweede Pinksterdag,
eucharistieviering met samenzang
Elke woensdagavond wordt om 19.00 uur in de Mariakapel het rozenhoedje gebeden.
Een mooi moment om samen met anderen te bidden.
Onze Mariakapel heeft al jaren een bijzondere plaats in onze gemeenschap. Naast de
functie als devotiekapel is het de laatste jaren steeds meer een stiltekapel: een
geschikte plaats om even (met Maria) alleen te zijn en een kaarsje aan te steken. In
de meimaand zal de kapel extra versierd zijn ter ere van Maria.
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Inschrijfdagen
jeugd3daagse 2012!
Eindelijk is het zover! De inschrijfdagen
voor de jeugd3daagse staan weer voor de
deur! Op dinsdag 17 april van 18.00-20.30
en woensdag 18 april van 13.30-17.00
uur. Je kunt je inschrijven in M.F. de
Dreef. Neem je inschrijfformulier mee en
het inschrijfgeld. ( Voor kinderen van 4-8
jaar (groep 1t/m 4) is dat 12 euro en voor
kinderen van 9-12 jaar(groep 5 t/m 8) is
dat 14 euro. Als je zelf niet kunt laat het
dan een vriendje of vriendinnetje
meenemen! Zodat je er toch zeker van
bent dat je mee kunt doen!
Ook vragen wij weer VEEL leiding om een
groepje te begeleiden op 7, 8 en 9
augustus! Kun je maar 1 dag helpen?
Daar zijn wij ook al erg blij mee! Dan
verzinnen we wel een leuke taak voor je!
We proberen ieder jaar weer een
gevarieerd programma te verzinnen en
ook dit jaar zijn wij weer afhankelijk van
veel hulp! Dus heb je een paar uurtjes
vrij? Kom ons dan helpen!
Ook hulpleiding hebben we hard nodig!
Ben je tussen de 13 en 18 jaar dan kun
je een groepje begeleiden samen met
een volwassene. Geef je zo snel mogelijk
op! Ook als je een maatschappelijke
stage moet lopen voor school is dat bij
ons mogelijk! Geef je dan op bij Elke
Beekmans (tel. 382778) of gewoon
tijdens de inschrijfdagen.
Verder zijn wij weer op zoek naar tex om
onze hutten mee te versieren! Dus heb je
je kamer net een mooi nieuw fris kleurtje
gegeven en heb je nog restjes over? Lever
deze dan in bij Petra (Brabantlaan 72)
Ook zoeken wij voor onze decoratie
koffers. Dus passen al die kleren niet
meer in de koffer en moest je een grotere
kopen om toch op vakantie te kunnen?
Heb je nog een oude koffer staan die niet
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meer in de mode is? of eentje waar je
echt de straat niet meer mee op durft of
eentje die versleten is? Wij zijn er blij
mee! Ook deze kun je bij Petra inleveren.
Voor alle informatie kun je natuurlijk op
onze website terecht! Ook als je je
inschrijfformulier kwijt bent kun je deze
hier downloaden! www.jeugd3daagse.nl
Wij hopen dat alle kinderen uit AarleRixtel dit jaar weer mee doen met de
jeugd3daagse! Op 7,8 en 9 augustus
2012!

Gé Bijvoet-Ilja Reijngoud Quartet
bij Wim Beeren Jazz Society
op 25 april
Op 25 april begroeten wij weer een
topcombinatie op het podium van Wim
Beeren Jazz Society in café Van Bracht
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Gé Bijvoet piano: een muzikale alleskunner Ilja Reijngoud trombone: een met
awards en prijzen overladen internationale toptrombonist
Hans Mantel bas: bassist, tv presentator,
journalist, docent
Joost Kesselaar drums
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

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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Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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KONINGINNEDAG 2012
IN AARLE-RIXTEL
Ochtendprogramma
op en rond het Kerkplein
10.00-12.00 VRIJMARKT, FOTO’S EN
SPELLETJES
Vanaf 10.00 is het feest op het Kerkplein!
Net als alle andere kinderen in Nederland
mag je je oude speelgoed, boeken, cd’s
en andere spulletjes verkopen op de
VRIJMARKT. Maar er is natuurlijk ook
plek voor goocheltrucs of knikkers raden,
zelf gebakken koekjes of grabbeltonnen.
Bedenk het maar!
Wil je er eens echt koninklijk uitzien, dan
heb je deze dag de kans. Voor de kerk
staat onze fotograaf klaar om jou als
prins of prinses OP DE FOTO te zetten,
samen met je vriend(innet)je, broertjes,
zusjes of zelfs je papa en mama.
Heb je zin in SPELLETJES? Kom dan
gezellig (en gratis) spijkerpoepen,
eierlopen, blikgooien, koekhappen of
probeer de bal door het kleinste gat te
schieten of te slaan. Ook zal dit jaar een
afvaardiging van de scouting aanwezig
zijn en een en ander van hun activiteiten
laten zien.
12.30 VERSIERDE FIETSEN-OPTOCHT
Maak van je fiets een echte
Koninginnedag-fiets en rijd mee met de
VERSIERDE FIETSEN-OPTOCHT. Je
kunt je van 10.30 tot 12.00 inschrijven bij
de jury. Net als andere jaren rijden we
achter de Harmonie aan door het dorp.
We hopen natuurlijk dat er veel publiek
langs de weg staat en dat veel mensen
de vlag uithangen. De optocht start bij
Café De Vrienden en gaat door de
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Dorpsstraat, de Mariastraat, de
Bosscheweg,
de
Klokstraat,
de
Kouwenberg en terug naar het Kerkplein.
Voor iedere deelnemer ligt een verrassing
klaar. De mooiste, gekste en leukste
fietsen verdienen bovendien natuurlijk een
prijs.

Middagprogramma
op “Sportpark de Hut”:
VOETVOLLEYBAL OP
KONINGINNEDAG vanaf 15 jaar
Op sportpark “de Hut” zijn weer allerlei
activiteiten, waaronder vanaf 13.30 uur
een voet-volleybaltoernooi. Er wordt
gespeeld met teams van vier personen.
Iedereen vanaf 15 jaar kan hieraan
deelnemen. Afhankelijk van het aantal
deelnemende teams wordt er gespeeld in
verschillende categorieën, ingedeeld op
speelsterkte.
Meld je, vóór 20 april, aan bij Hans van
Asten (hansvanasten@onsbrabantnet.nl).
Vermeld hierbij de namen van de spelers
en het telefoonnummer en emailadres
van de contactpersoon.
De teams zullen tijdens deze middag
ook nog hun krachten meten bij twee
spectaculaire spellen: de kantelmuur en
de afmat-race.
Vanaf 13.00.DOE MEE AAN DE
VOLGENDE ACTIVITEITEN:
· Circuit voor de jeugd met Gat- en
Penaltyschieten
· Schminkstand: vier dames zijn aanwezig om de kleintjes in de prachtigste
kleuren te versieren.
· Huifkartocht: Zoals ieder jaar is Bert
weer aanwezig met zijn mooie huifkar en
kun je met hem een tochtje maken in het
prachtige gebied rondom het sportpark.
13.30-17.00. VOOR DE JEUGD TOT EN
MET 9 JAAR:
· Spelenkermis: er staan 10 kramen
opgesteld waarin je spelletjes kunt doen.
Heb je aan ieder spelletje meegedaan,
dan ligt er een leuke versnapering op je

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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te wachten.
· Luchtkussen: voor de jongste hebben
wij ook dit jaar een luchtkussen kunnen
bemachtigen
· Optreden door Dédé danceballet. Deze
dansgroep presenteert om 14.30 uur een
prachtige show met sprankelende en
vaak vertederende optredens.
· Tevens is er een buikschuifbaan.
16.00 PRIJSUITREIKING
De winnaars van het Gat- en Penaltyschieten worden bekend gemaakt. Voor
de deelnemers van het spelen circuit ligt
er een snoepzak gereed.
Voor eventuele ongelukjes is er EHBO
aanwezig. Voor vragen kun je terecht bij
Anita Verbakel, (tel. 0492-383011) of Stan
Teuben (tel. 06-20226997).

Woensdag 18 april 20.00 uur
Lezing waarom mannen........
U hebt zich hiervoor op gegeven.
Donderdag 19 april.
Bernadetteviering.
Wij beginnen deze avond met een viering
in de kapel om 19.30 uur. De culturelegroep zal deze avond verder verzorgen.
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MUZIKALE SPEELT IN KAPEL
ELKERLIEK ZIEKENHUIS
Muziekvereniging Muzikale uit AarleRixtel werd weer gevraagd om de
eucharistieviering in de kapel van het
Elkerliek ziekenhuis muzikaal op te
luisteren op 22 april. Natuurlijk wil het
orkest in principe graag gevolg geven
aan dit verzoek en het zal dan een aantal
mooie gedragen muzieknummers spelen
onder leiding van dirigent Gert van Kraay.
De mis begint om 10.00 uur en duurt
ongeveer een uur. Iedereen is van harte
welkom om te komen luisteren naar
Muzikale .
Na afloop is er nog gelegenheid om
gezamenlijk een kopje koffie of thee te
drinken en even na te praten. Hopelijk
komen veel muzikale vrienden zondag
morgen naar de kapel. Voor meer
informatie: www.muzikale.nl

Woensdag 25 april.
Reisje naar Zuid Limburg.
We vertrekken om 8.15 uur vanaf het
KERKPLEIN.
Fijne avonden en een gezellige dag
Bestuur KVO

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.

Poppenkast
in het Kouwenbergs kerkje.
Op woensdag 18 april wordt er in het
Kouwenbergs kerkje weer een poppenkastvoorstelling gehouden door poppentheater Kris-Kras.
Het is de laatste voorstelling van dit
voorjaar. Dit keer beleven we samen “de
verjaardag van de Koning”.
De voorstelling begint om 15.00 uur
Entree: 4,- euro

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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De Meikever
Zou die burgemeester van Helmond nou
toch nog naar Den Bosch zijn geweest.
Ik had hem dat toch sterk afgeraden.
Nee, het gaat niet over de brug of
jachthaven maar over deze keer over de
kerk. Ze hebben in Den Bosch besloten
onze parochie bij Helmond te voegen.
Hoezo, gevoelens bij de bevolking van
Aarle. Zijn ze daar vergeten dat we het
comité Ale Blie destijds hebben opgericht en waarvoor dat dan wel diende.
Juist, zijn ze vergeten dat onze strijdbijlen niet zo heel diep begraven liggen
en dat er maar iets hoeft te gebeuren, wil
het heilige vuur weer bezit van ons
nemen. Zijn ze vergeten dat Wim van
den Boogaard, zaliger, ons jaren geleden
met carnaval nog als Romeinse hoofdman symbolisch voorging in de strijd
tegen het grote annexatiegevaar vanuit
het zuiden. Nee, hier gaat weer eens
iets goed fout. Ik zal mijn giftige pijlen
maar in de koker laten zitten, want tegen
wie moeten we de strijd eigenlijk
beginnen. Is er wel een echte vijand of
moeten we bij ons zelf te biechten gaan.
Ik wil het onze beminde oud-pastoor
Mundus Tilman, een van de weinigen
die wel wist op welke manier men hier
het geloof moest verkondigen, ook niet
aandoen. Net zo min als onze oudpastors Rudi de Kruijff en Michael Deli,
die beiden, laat ik het maar symbolisch
noemen, hard tegen de kerkmuur zijn
opgelopen. En niet onze kerkmuur, hier
in ons geliefde Aarle-Rixtel. Daar zijn de
muren niet zo hard. U weet wat ik bedoel, een goed verstaander heeft maar
een half woord nodig. In de geschiedenis
van de mensheid zijn regelmatige grote
omwentelingen geweest zeker wat het
geloof betreft. Ik denk dat we momenteel
ook weer met zo’n omwenteling te
maken hebben. Daarnaast ben ik er van
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overtuigd dat deze omwentelingen voorbij
gaan aan een groot gedeelte van de
mens, eenvoudig omdat die met heel
andere dingen bezig is en het geloof meer
op aardse zaken gericht heeft. Ik kan er
ook weinig aan veranderen en het is
misschien ook een kwestie dat de
geschiedenis ons weer eens inhaalt.
Ik wil het niet moeilijker maken want
daarvoor is deze rubriek eigenlijk niet
bedoeld. Het moet een beetje luchtig en
amusant blijven. Er zijn nog heel veel
mooie dingen om ons heen. Een
zwartkijker, putzitter of galspuwer zal er
waarschijnlijk anders over denken maar
daar heb ik geen boodschap aan. Ik
meng mij liever onder de vrolijke noten, de
optimisten en de Bourgondisch ingestelde soortgenoten. Een dag niet gelachen
is een dag niet geleefd en zo kan ik nog
wel meer spreuken opnoemen. Tijd voor
de grote schoonmaak, zou ons moeder
vroeger zeggen. De winterspinnen eruit en
de lentebriesjes erin. Wroeten in moeder
aarde want wat is er mooier dan groei en
bloei in je eigen tuin. Het vogel- en
insectenleven, de eerste vlinders, bijen en
hommels. Het zoemt weer in mijn hoofd
als ik volgende week weer op mijn rug in
het groene dampende gras kan liggen.
Als ik koe was zou ik ook een paar grote
sprongen in de lentewei willen maken,
maar mijn oude schenken laten dat niet
meer toe. Maar dat belet mij niet om er
aan te denken. De lente is begonnen, nu
het weer nog, want ik vond vorige week
60 millimeter in mijn regenmeter. Goed
voor de natuur, niet goed voor de mens.
We hebben weer wat zon nodig voor
nieuwe energie. Er moet nog wat gebeuren dit jaar, 2012 mag niet ongemerkt
voorbij gaan. Zonde van de tijd, gij zult
genieten, mag ik toch wel vragen aan de
mensen die daar voor open staan. Ik kom
nog wel een paar keer voorbijvliegen.
De meikever.
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Cd presentatie DèVèltOp.
Buiten was het guur, nat en meer herfst
dan lente, maar binnen was het warm,
gezellig en muzikaal hoog zomer. Eerste
Paasdag, acht uur, De Dreef in AarleRixtel. Tijd voor iets anders dan paaseieren. De jongens en meiden van DVO
presenteerden hun nieuwe cd, de vierde
alweer, met de toepasselijke titel “Ze is zo
moi”. En het liep zoals ze het zich hadden voorgesteld. Een bomvolle zaal,
alleen maar gezellige mensen, dolenthousiaste fans en het podium vol met
Aarlese artiesten uit hetzelfde genre. Zo
werd de avond een echt ` fist in de tent`,
mede door de presentatie van Theo van
Gerwen, bij wie humor ook geen onbekend begrip is. Onder een wervelende
geluid- en lichtshow betraden de leden
van DVO in prachtige zilverkleurige
kostuums de zaal, begeleid door de al
even uitbundig uitgedoste danseressen
van Velvet Rouge. Compliment voor deze
mooie presentatie. En natuurlijk was er
emotie, want het wegvallen van een van
de sterren van DVO, zangeres Thea
Kuypers, ligt bij iedereen nog vers in het
geheugen. Dat blijft een lege plek maar
deze plek werd zondagavond fantastisch
opgevuld door een speciaal optreden van
haar dochter Christel , die met een weergaloos acrobatisch optreden aan de
Aerial Silks het publiek verbaasde. En
het werd stil toen Theke namens de
groep een kort herinneringswoord sprak
en vervolgens Christel Kuypers in de
gelegenheid stelde het eerste exemplaar
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van de nieuwe cd vanuit de
hoogte naar beneden te
begeleiden. De cd was
bevestigd aan een grote
zilveren ster, een symbool
voor Thea. Gertie zong bij
deze
presentatie
een
speciaal lied voor Thea,
toepasselijk genaamd “De
ster”. Daarna barstte het
feest los en lieten de leden van DVO
weer eens zien wat ze in hun mars
hebben. Niet voor niets zijn ze, vooral in
het carnavalsseizoen, al jaren een
veelgevraagde amusementsgroep in heel
Oost-Brabant en Noord-Limburg en
daarmee echte ambassadeurs van AarleRixtel. Al de titels van hun nieuwe cd
kwamen voorbij, de fans genoten met
volle teugen en ook met Pasen is de
polonaise mogelijk. De optredens van
DVO werden afgewisseld met korte
optredens van de Heikantzangers, Drie
keer niks, Gadz, Kiepevel en Velvet
Rouge een zo werd het een flitsend
muzikaal evenement dat in de late
uurtjes werd afgesloten door volkszanger
Maurice Habraken. Zoals gebruikelijk zal
DVO een gedeelte van de opbrengst van
de nieuwe cd bestemmen voor een goed
doel. In de wandelgangen werd al gepraat
over een vijfde cd die er moet komen. De
fans hebben dus nog wat om naar uit te
zien.
JWP.

Wilt u een leuke aktiviteit voor een
familiedag of voor uw vereniging.
Jeu de boulesvereniging Dû Tie Ut stelt
hiervoor tegen een kleine vergoeding haar
banen beschikbaar. Indien gewenst is er
koffie, thee enz. verkrijgbaar.
Baan bespreken of inlichtingen bij onze
secretaris:
Ria Bekkers tel. 382359

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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Zit je in groep 5-6-7
en hou je van muziek?

Dan is dit iets leuks voor jou:
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marieke.bouwman@hotmail.com
Opgeven kan tot 9 mei bij bovenstaande
personen.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door sponsoring van Rabobank PeelNoord en Rotary Gemert-Bakel-Laarbeek.

Informatiemarkt Handige
hulpmiddelen en Slimme zorg

Weet je nog? Het Muziek=COOL-project
van twee jaar geleden? Alle kinderen die
destijds in groep 6 of 7 zaten hebben
daar toen aan meegedaan. Het was een
enorm succes en kinderen die toen nog
te jong waren keken al uit naar een
vervolg. Nou, dat vervolg komt eraan: op
23 mei starten we met een nieuwe
versie van Muziek=COOL!
Het project bestaat uit 10 buitenschoolse
lessen. In deze lessen, met afsluitend
een spetterend optreden op 3 november,
leer je zelf muziek maken, componeren,
muziek luisteren, uitproberen van diverse
muziekinstrumenten…??????…., kortom
‘cool’ met muziek omgaan! Dit alles
weer onder leiding van Dirk Verhoeven.
De kosten van deze lessen en de
afsluiting bedragen €35,00. De lessen
worden gegeven in OBS De Driehoek op
woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur.
Het is bewezen dat kinderen die muziek
maken zich intellectueel beter ontwikkelen, met name hun abstractievermogen
en hun analytische vaardigheid. Dus
ieder kind steekt er altijd wat van op!
Interesse? Neem vrijblijvend contact op
met:
Heleen van Asten tel. 0492-383147 of
heleenvanasten@onsbrabantnet.nl
Marieke Bouwman tel. 0492-383292 of

Op zaterdag 21 en zondag 22 april
a.s. organiseren diverse belangenorganisaties voor senioren en mensen met een
beperking een groots opgezette markt
over handige hulpmiddelen en slimme
zorg. Deze markt vindt plaats in het
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg
27 in Beek en Donk, op beide dagen van
13.00 uur – 17.00 uur. De markt bestaat
uit een drietal onderdelen waarbij we
inwoners van Laarbeek willen laten zien
wat er is om mensen langer in hun eigen
woning te laten wonen. Hierbij denken
we aan simpele hulpmiddelen maar ook
zaken als maaltijdbezorging en sociale
alarmering en mogelijk andere projecten.
Op andere delen van de markt laten we
steeds meer geavanceerdere zaken zien
om te eindigen in een soort “huis van de
toekomst”.
U wordt van harte uitgenodigd.

Tentoonstelling
van 3-D kaarten.
Tot half mei is in de Aarle-Rixtelse
bibliotheek een tentoonstelling ingericht
van eigen gemaakte 3-D kaarten.
De Lieshoutse Leny van Erp is de maakster van deze prachtige collectie.
De toegepaste onderwerpen zijn o.a. dier
en vogelfiguren en ook andere zaken.
Ook een collectie cadeauzakjes is te
zien.
Een en ander is te bewonderen tijdens
de openingsuren van de b ibliotheek.
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Het tweede blok is afgesloten en we
struinen af op onze afsluiting van de Race
welke in juni zal plaatsvinden. Dan zal
duidelijk worden welke dorpskern van
Laarbeek de race gewonnen heeft.
De leden van team Aarle Rixtel doen hun
uiterste best om activiteiten te organiseren die voor een breed publiek gelden.
De opkomst is wisselend en dat met de
gedachten dat Aarle Rixtel als bruisend
dorp in de volksmond wordt omschreven.
Dit zou dus beter moeten kunnen.
Misschien hebt u ideeën en tips. Deze
kunt u vermelden op onze BLOG op de
site van
www.gezondheidsrace.nl.
Het gezondste broodje van Aarle Rixtel
was zo’n activiteit welke de grond onder
Aarle Rixtel deed schudden. 45 kinderen
hebben samen 14 verschillende broodjes
gezond gemaakt, waarbij de definitie
gezond een brede betekenis kreeg.
Uiteindelijk heeft het ‘broodje groen’
gewonnen. Een deskundige jury heeft
beoordeeld. En u kunt het broodje
proeven bij Le Patat.
De komende weken doet het gezondheidsteam het rustiger aan. Dit in
verband met de komende schoolvakantie.
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6 mei is er dan ook geen themawandeling, maar in dezelfde week staat de
wandelvierdaagse van Laarbeek. De
kilometers die u 6 mei niet gelopen heeft
kunt u dus ruimschoots inhalen. U zult
ons team op verscheidende plekken
tijdens deze wandelvierdaagse tegenkomen, spreek ons aan om u ideeën te
delen. Wie weet?

Scootmobielclub De Rakkers
De meeste scootmobielers hebben al
bericht gehad over de rit op 3 Mei a.s.
Maar op 27 april gaan we naar Lieshout
voor een wandeling en tevens scootmobielrit rond de visvijver in Lieshout. We
verzamelen om kwart over negen bij de
kerk in Aarle-Rixtel om vandaar uit samen
naar Lieshout te rijden. Goed weer is al
besteld.
De natuurwandeling loopt alleen over
verharde wegen.
Graag even opgeven bij Jose Zwanenberg
tel 382947 of bij Jos Crooymans tel
382972

K lokje
Te koop:
Zaterdag 21 april 2012 van 11.00 tot
13.00 uur nogmaals restantverkoop van
woon- en tuinaccessoires en bloempotten. Bosscheweg 92 (Bij aardbei).

"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
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Wanneer? 19 april ‘12
Hoe laat? Van 19.00 – 22.00.
Website: www.3hoek.nl
Facebook: http://www.facebook.com/
events/268143109935195/

20 jaar OBS
De Driehoek –
Aarle-Rixtel
Dit schooljaar viert OBS De Driehoek
haar 20-jarig bestaan. In september zijn
we met de hele school een dag naar
Irrland in Duitsland geweest en nu staat
er op 19 april ’12 nog een feestdag op
het programma. We waren van plan om
het een klein feestje te laten zijn, voor
enkel huidige leerlingen en ouders. Ons
25-jarig bestaan zouden we groots te
vieren. We kunnen echter niet wachten.
Vandaar dat we via deze weg, en via
Facebook, alle (oud)ouders en (oud)leerlingen willen uitnodigen om op donderdag
19 april ’12 dit heugelijke feit met ons te
vieren. Wij starten ons feestje om 19.00
met een speciale opening, dus zorg dat
jullie er zijn!
Nog één vraag. Zouden jullie één foto mee
willen nemen en daar die avond het
bijbehorende verhaal bij willen vertellen in
ons herinneringenboek.
Wij hebben er zin in!
Vriendelijke groeten,
Team De Driehoek
Waar? OBS De Driehoek – Jan van
Rixtelstraat 26

De Scouts en Welpen Meisjes van
Scouting Aarle-Rixtel komen op zaterdag
21 april bij u aan de deur voor de verkoop
van diverse bloemen. De opbrengsten van
deze actie worden gebruikt voor het
jaarlijkse zomerkamp van beide speltakken. Voor de Welpen Meisjes is dat
een kamp binnen Nederland. De Scouts
gaan dit jaar naar het buitenland, iets wat
zij elke vier jaar één keer doen.
Het assortiment bij de bloemenactie
bestaat dit jaar uit geraniums (hang of
staand) en diverse andere kleine planten.
Beide zijn verkrijgbaar in verschillende
kleuren. De prijs van de geraniums is
€1,50 per stuk of vier stuks voor €5,00.
De kleine planten worden verkocht voor
€1,50 per twee planten of €5,00 voor acht
planten. Onze leden komen langs tussen
10:00 uur en 15:00 uur. Tussen deze
tijden is het ook mogelijk om bloemen te
kopen op onze blokhut (Duivenakker 74,
achter de Dreef).

Kapsalon Astrid

www.kapsalonastrid.nl

Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30
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Bokkensprongen
van Kloosterkoeien
Op zondag 22 april a.s. is het weer
zover: Weidegangfeest bij de Brabantse
Kluis. De kloosterkoeien staan al te trappelen in de stal. Ze ruiken het frisse gras
en willen graag aan eenieder de gekke
bokkensprongen laten zien.
Het evenement dat voor de 7e keer wordt
georganiseerd is al echt een traditie. De
koeien van de kloosterboerderij gaan
ieder jaar onder toezien van een groot
publiek naar buiten. De bezoekers staan
in de mooie Kloosterlaan te kijken naar
de koeien die de stal uit komen gerend
en gesprongen.
Natuurlijk is er nog veel meer te beleven
op deze dag. Op de binnenplaats bij de
herberg kun je een bezoek brengen aan
de Streekwinkel, kijken naar het optreden
van de Kisi-Kids en je kunt een dansje
wagen met de Marywood Dancers. Na
een wandeling door de mooie kloostertuin, kom je bij het evenemententerrein.
Op het evenemententerrein zijn ook vele
activiteiten, zoals de maïsbak waar de
kinderen kunnen ravotten tussen de
maïskorrels. Maar ook de grote zandberg, het strodoolhof en de kleine
dierentuin zorgen voor vele plezier onder
kleintjes. Meerijden op een echte tractor
kan natuurlijk ook. Leuk voor jong, maar
zeker ook voor de wat oudere jongeren…
De deelnemers van de Big Challenge
kunt u sponsoren door een ritje op de
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rodeostier te maken, hiermee steunt u
fietsers voor de Alpe d’Huez en de KWF
Kankerbestrijding.
Op het Peelplein, verzorgt door Reconstructie de Peel, kunnen bezoekers een
reis maken door de dorpen in de Peel.
Per gemeente worden verschillende
projecten gepresenteerd. Tijdens het
officiële gedeelte van de Reconstructie
wordt de Peeltrofee uitgereikt. De prijs
voor meest innovatieve project in de Peel.
De genomineerde projecten zijn:
Vincentre in Nuenen, Deurne Wiki en het
Openluchttheater Mariahout. Gedeputeerde Ruud van Heugten zal aan één van
hen de felbegeerde Peeltrofee uitreiken.
Dit jaar staat er ook een grote tent met
deelnemers die oude ambachten presenteren, zoals de Aarlese klompenmaakster, de stoelenbiezer, een mandenman
en een atelier met glas in lood. In de tent
krijgt u tevens informatie over creatieve
workshops en verschillende activiteiten
die u in de omgeving kunt ondernemen.
Voor degene die liever wat kijken, zijn er
demonstraties van de Oude Tractoren
Vereniging en van de Trekpaarden van het
Brabants Span. Nieuw zijn de muziekoptredens van de Aa-länder Musikanten,
Die Milka’s en de Feliciano’s. Het belooft weer een gezellige dag te worden
voor alle bezoekers. Iedereen is van harte
welkom! Datum: Zondag 22 april 2011,
van 11.00-18.00 uur. Om 14.30 uur gaan
de koeien in de wei. Entree: € 3,50
(kinderen van 0-2 jaar gratis)
Locatie: Herberg de Brabantse Kluis,
Kloosterdreef 8, 5735 SJ AARLE-RIXTEL
Info: www.weidegangfeest.nl

K lokje
Gevonden:
Plastic tas met (kinder) sportkleren
gevonden in de Past.v.d.Heuvelstraat.
Af te halen bij: M. Hagelaar,
Past.v.d.Heuvelstraat 15, tel 383293.

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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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
AAN DE WIELEN
De succesvolle Hap en Trap fietstochten
en het weekendje uit voor recreanten van
vorig jaar, krijgen ook dit jaar een vervolg.
Eerst gaan we echter door met ons
normale wekelijkse programma, waarna
we op 29 april meedoen met tochten in
Gennep en op 13 mei zelf de organisatie
weer ter hand nemen van de Dorp aan de
Riviertochten. Bij deze geheel uitgepijlde
tochten bieden wij voor elk wat wils, want
er is keuze uit de afstanden 40-60-100125 en 150 km. Noteer deze datum in uw
agenda, in het volgende Gemeenschapsblad krijgt u van ons alle informatie over
deze prachtige tochten. Ook zijn er op
verzoek flyers beschikbaar. Hiervoor kunt
u bellen naar Theo Sterken tel. 381680.
Als ik ons dorp voor korte tijd verlaat,
heb ik bij thuiskomst het plaatselijk
nieuws graag paraat.
Maar ook dit keer was er niet veel aan
het handje,
behoudens een heel klein brandje.
Dat haalde zelfs niet ’t nieuws in het
E.D.,
wel een warrig artikel over De Brug,
want daar zit Helmond nog steeds mee.
Ook geen nieuws over De Weg,
daarover blijft het akelig stil zeg!
De volksverhuizing van Mariëngaarde
naar Zonnetij,
komt nu toch aardig dichtbij.
Begin juni zal het gebeuren gaan,
er zijn senioren bij die nooit hebben
kunnen denken
dat een nieuw onderkomen,
op hun oude vertrouwde stek zou staan.
De uitdrukking over het verplaatsen van
oude bomen,
is bij hen gelukkig niet uitgekomen.
RD

Diverse activiteiten
Woensdagavond 2 mei wordt door de
Stichting Dorpsfeesten in samenwerking
met de KBO aan alle 55-plussers uit
Aarle-Rixtel een gezellige avond aangeboden in “De Dreef”. De avond begint om
20.00 uur en de zaal gaat open om 19.15
uur. De toegang is gratis. Op deze avond
zorgt het Duo “Super Stien en Turbo
Toos” voor een heerlijk avondje ontspanning.
Dinsdag 8 mei is er weer de jaarlijkse
bedevaart naar Handel van alle KBOafdelingen van Laarbeek. Om 14.30 uur is
de H.Mis in de O.L.Vrouw ten Hemelopnemingkerk. Na afloop is het koffiedrinken in café/zaal “Het Vossenhol”.
Op dinsdag 5 juni gaan we naar de
Floriade, de Wereld Tuinbouw Expo. Zie
de verdere informatie in de Seniorenwijzer.
Wij zijn van plan om op donderdag 23
augustus een dagreis te maken met o.a.
een bezoek aan de Arena in Amsterdam
en Volendam. Let op de verdere informatie in de Seniorenwijzer.

Boeken gevraagd
voor boekenmarkt
Kouwenbergs kerkje
Op zondag 13 mei en Hemelvaartsdag 17
mei houdt het Kouwenbergs kerkje weer
een grote boekenmarkt
De opbrengst komt geheel ten goede
aan de restauratie en het onderhoud van
het Kerkje
Mensen die hiertoe boeken willen
schenken kunnen zich melden bij Frans
van Kooten telefoon: 0492-383014
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Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
Pagina 38

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:
Open dag in OJA
Op zaterdag 21 april is er in jongerencentrum OJA een open dag. Dat heeft
natuurlijk een reden. Ten eerste willen we
dat de mensen weten waarom OJA
bestaat en moet blijven bestaan! Zeker nu
we vechten voor ons bestaansrecht.
Daarnaast willen we geld bijeen brengen
voor de verbouwing die er gaat komen.
Door verschillende activiteiten te
organiseren en diensten te veilen, laten
we zien hoe enthousiast onze jongeren
zijn.
We geven deze dag rondleidingen door
het gebouw en u kunt foto’s van vroeger
bekijken. Vieze auto’s worden in stijl
gewassen door enkele vlotte meiden en
we verkopen waardevolle items in onze
carboot sale. En... we veilen heel veel
diensten (waaronder drie optredens van
verschillende bands/dj’s). Een oppas
regelen is niet nodig: voor de kinderen is
er een springkussen.
Veiling:
De volgende diensten veilen we (onder
andere):
- een BMX-les van een stel ervaren bmxers
- een workshop paaldans door Eveline
Aarts
- een maaltijd koken aan huis door Pierre
van Berne
- uw voordeur opnieuw in de lak door
Patrick Kipp
- een minicursus mixen voor DJ’s door
Wessel van vijfeijken en Leroy Keunen
(WE are AR)
- een cursus Photoshop door Tim de
Jong
- een professionele fotoshoot door
Liesbeth van Boxtel
- een workshop sieraden maken door
Kyra Jansen (de gemaakte sieraden mag
je houden)
- een workshop of tegoedbon ‘computerhulp aan huis’ door Freek Jansen
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- een gitaarles door Timo van Lierop
- een huiskamer concert van Momenteel
- een huiskamer concert van Start To
Ruin
- een optreden van WE are A-R op uw
feest
We hopen veel nieuwe gezichten te zien
op 21 april, vanaf 12:00 bent u welkom.
Groeten,
Peter van Kessel
Bestuurslid OJA

6 mei: CD-presentatie
“Un Bietje Brabants
Binnenkort brengt “Un Bietje Brabants “
een nieuwe CD uit : Ut kumt zo as ut
komme moet” met 12 liedjes.
Het betreffen weer overwegend eigen
composities met daarnaast een aantal
bewerkte traditionals ( met eigen teksten)
over uiteenlopende thema’s.
Humor, virtuositeit en melancholie wisselen elkaar af.
De presentatie van deze nieuwe CD (en
andere liedjes) vindt plaats bij café-zaal
De Vrienden op zondagmiddag 6 mei,
aanvang 14.00 uur
De toegang is geheel gratis.
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Bericht van:
OOK BANG OM TE VALLEN?

Een valpreventiecursus voor 55+
Waarom een valpreventieprogramma?
Vallen is voor velen niet iets om dagelijks
bij stil te staan, maar een valpartij kan
een hoop narigheid veroorzaken.
Uit onderzoek is gebleken dat senioren
meer risico lopen om te vallen dan
jongeren, bovendien zijn de gevolgen vaak
ingrijpender, zoals botbreuken of zelfs
een ziekenhuisopname. Het kan je
zelfvertrouwen aantasten en kan leiden
tot verlies van zelfstandigheid.
Gelukkig kunt U er zelf iets aan doen om
de kans op vallen een stuk kleiner te
maken. Dit doet U door het volgen van
een valpreventieprogramma.
VOOR WIE?
Als U in het verleden gevallen bent, of als
U bang bent om te vallen komt U in
aanmerking voor deelname.
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME.
- u bent 55 jaar of ouder
- u kunt minstens 15 minuten lopen
zonder hulpmiddel
- u heeft geen aandoening waardoor u
zich niet mag inspannen
HET VALPREVENTIEPROGRAMMA.
Het programma bestaat uit drie
onderdelen:
1.Hindernisbaan‘.
De hindernisbaan bestaat uit obstakels
die in het dagelijks leven een valgevaar
kunnen zijn. U leert deze situaties te
herkennen en er veilig mee om te gaan.
2. Sport en Spel.
Tijdens verschillende spelvormen leert U
veilig bewegen in een drukke omgeving.
3. Valtraining.
U leert op een veilige manier te vallen. De
oefeningen
worden
stapsgewijs
opgebouwd zodat U geen risico loopt.
TIJD EN PLAATS.
De bijeenkomsten vinden plaats in het
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paramedisch Centrum Laarbeek in AarleRixtel. Er zijn 8 bijeenkomsten van 1,1/2
uur, verspreid over 8 weken.
Voor verdere informatie over data, tijden
en kosten kunt U contact opnemen
met een van de vermelde praktijken.
VALLEN VERLEDEN TIJD
Het valpreventieprogramma is gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld in de Sint Maartenskliniek te
Nijmegen. Door deelname aan het
programma vermindert het aantal valpartijen gemiddeld met 50%.
Meer informatie treft U aan op
www.vallenverledentijd.nl

Ben je al aangemeld,
Voor de laarbeekse roefeldag
Doe dit snel, dit kan nog tot 20 april
Bij iemand van het roefelcomité
We zien jullie allemaal graag op 9
juni 2012.
Roefelcomité Aarle-Rixtel.
Marleen v.d.Heyden. De Tempelier 7
383423
Anja Martens. Kannelustweg 20a
382694
Fabiana Bekx. Dijkmanstraat 3 381338
Karin Nijssen. Kannelustweg 24 0615085911

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

www.gemeenschapsblad.nl

Bericht van: 50 jaar geleden
18 april Oranjefeest
Het Oranje comité heeft het navolgende
programma georganiseerd voor de viering
van het zilveren huwelijksfeest van H.M.
Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bern
hard. Om kwart voor 8 zullen de feestklokken luiden en gaan de vlaggen uit.
Om 8 uur wordt een H. Mis opgedragen.
Om 10 uur start een grote kinderoptocht,
waarbij elk kind een prijs ontvangt. Voor
de schoolgaande jeugd is er ’s middags
een film voorstelling. De 1e groep wordt
om 1 uur verwacht en de 2e om 3 uur. Na
de film krijgt ieder kind een tractatie. ’s
Middags heeft ook een oriëntatierit
plaats, waaraan jong en oud kan
deelnemen. De dag wordt besloten met
een bal in het patronaat. Voorts ontvangen alle schoolgaande kinderen een
mooie herinneringstegel. Voor de kleintjes van de kleuterschool zijn leuke
bekers beschikbaar. Deze presentjes
zullen nog voor de Paasvakantie worden
uitgereikt. Na Pasen zal huis aan huis
een enveloppe worden bezorgd voor een
bijdrage voor het geschenk aan de
Koningin en Prins. Dat geld wordt door
Hare Majesteit beschikbaar gesteld voor
de Nederlandse jeugd. De enveloppes
worden op 27 en 28 april weer opgehaald. Na Pasen krijgen de inwoners van
Aarle-Rixtel ook allemaal een feestprogramma thuis.
19 april Brand
Op het landbouwbedrijf van de kinderen
Raaymakers in de Kerkstraat brak
gisteravond brand uit in het bakhuis, waar
de bakoven inzakte. De vlammen sloegen
uit het dak omhoog. Twee bezorgers van
bakkerij van Brug ontdekten de brand. De
brandweer werd vanzelfsprekend meteen
gearlarmeerd en was spoedig ter plaatse,
zodat erger kon worden voorkomen.
19 april Veilig Verkeer
Dinsdagavond had in het ontspanningsgebouw te Aarle-Rixtel de uitreiking
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plaats van de diploma’s, behaald door de
Aarle-Rixtelnaren, die het jeugd verkeersexamen 1962 met succes hebben
afgelegd. Burgemeester E. Janssens
reikte de diploma’s uit aan: Walter v.d.
Aa; Gerrie v. Bakel; Hans v.d. Berkmortel; Frans Biemans (met lof); Jos
Biemans; Peter Biemans; Adriaan
Dekkers; Toon Derks; Ad v. Duynhoven;
Frans v. Griensven; Tonnie Gijsbers;
Henk Manders; Gerrie Heijl; Louis Houët;
Theo Jacobs; André Klomp; Frank
Kuypers; Jan v. Lierop; Ad v. Lith; Frans
Migchels; Leo Migchels; Henny v.d.
Putten; Henk Scheepers; Hans Schepers; Peter Sterken; Harrie Verhallen
(met lof); André Verhoeven; Henk
Verhoeven (met lof); Peter Verhoeven;
Peter Vogels; Jan Vos; Tonny v. Wetten;
Wilma Albers v.d. Linden; Maria v. Baal;
Riekie v. Berne; Dinie Biemans; Maria v.
Bommel; Antoinette v. Bracht; Jeanny
v.d. Broek; Ingrid Bury; Grace Bury;
Martha Dekkers; Jeanne v. Duynhoven;
Maria v. Egdom; Annelie v.d. Elsen;
Gerda v. de Graef; Mieke v. de Graef (met
lof); Henriëtte Groenen ( speciale eervolle
vermelding); Joke de Groot; Koosje v.
Heyst; Vera Hoogenhoff (met lof); Marina
v. Horik; Adrie Janssens (met lof); Annie
Jansen; Gerrie v.d. Kerkhof; Marianne
Kester (met lof); Leni Martens; Annie v.d.
Oever (met lof); Maria Schepers;
Hanneke Sprengers (met lof); Rieke v.d.
Velden; Bernadette v.d. Ven; Annie
Vogels; Jeanne Smits; Ans Schepers;
Joke Verbruggen en Annemieke
Pennings.
21 april Speeltuin
Zondag zal de speeltuin “De Heikant”
(eigenaar de heer v.d. Els) weer geopend
zijn. Zowel uit Aarle-Rixtel, als uit andere
plaatsen in de omtrek zijn in vroegere
jaren telkens veel kinderen zich in deze
tuin komen vermaken. Ook dit jaar heeft
alles weer een fleurig aanzien.
HELMONDSE COURANT april 1962

