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Centraal alarmnummer

112
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
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.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in
de Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
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: 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
VIERBINDEN: 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
Dorpsservicepunt: Pastorie, Heindertweg 1, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.
email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :
Centraalkantoor: 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
SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra,
tel. 0492 - 572000 website www.savant-zorg.nl.
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 MCD supermarkt Kerkstraat
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 2 maart t/m vrijdag 8 maart
Zaterdag 2 maart
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor
Maria Aarts – van der Linden
(sterfdag)
Adriaan en Maria Donkers – Huibers
Piet van der Velden
(verj.)
Zondag 3 maart –3e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - (voorbereidingsochtend 1e communiekinderviering)
Tijdens de Eucharistieviering is er ook een Kindernevendienst
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Guus Luijben
(par.)
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen
(fund.)
Toon van Dijk
(par.)
Tot welzijn van de parochie

Week van zaterdag 9 maart t/m vrijdag 15 maart
Zaterdag 9 maart
18.30uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Piet van de Pas
Maria van Roij
Jan Steenbekkers
Tot welzijn van de parochie
Zondag 10 maart – 4e Zondag van de Vasten (“Laetare”).
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Theodora van Roij – van Wetten
Overleden ouders Timmers – Bunthof
Marinus van den Heuvel
Annemie Smulders

(verj.)
(buurt)

(verj.)
(buurt)
(par.)

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 tijdens het spreekuur in de pastorie van de St.
Luciakerk te Mierlo-Hout op dinsdag van 09.30 – 10.00 uur en op donderdag van 18.00
tot 18.30 uur.
Telefoonnummers van de Parochie St. Lucia te Mierlo – Hout is 0492- 522930 of
mobiel 06- 50697342.
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Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op donderdag 28 maart a.s. van
20.00 tot 21.30 uur in de pastorie aan de Heindertweg 1.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van zondag 21 april a.s.
Kindernevendienst
Tijdens de Eucharistieviering op zondag 3 maart is er een kindernevendienst.
De kinderen worden door de enkele vrijwilligers opgevangen in de sacristie.
Daar wordt het evangelie van die dag voorgelezen en kunnen ze aan de hand daarvan
een knutselwerkje maken. Voordat het Tafelgebed in de kerk begint komen de
kinderen in de kerk terug, vertellen ze iets over wat ze gedaan hebben en gaan ze
vanuit de kerkbanken de Eucharistieviering verder bijwonen.
Kinderen die dit jaar de eerste H. Communie gaan doen hebben vanaf 09.00 uur een
communievoorbereiding in de pastorie en gaan daarna naar de kerk waar zij ook de
Eucharistieviering verder zullen bijwonen.

Gezinsvieringen
Palmpasen en Pasen
Palmpasen vieren we op zaterdag 23
maart om 18.30 u.
Palmpasen, ook wel Palmzondag of
Passiezondag genoemd, is de laatste
zondag voor Pasen, waarop de intocht
van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd. De
kinderen maken thuis een palmpasenstok en verzamelen zich voor aanvang
van de viering op het kerkplein, waar ze
een broodhaantje krijgen voor bovenop de
palmpasenstok. Ze gaan gezamenlijk de
kerk in bij de opening van de viering.
Hoe maak je een Palmpasenstok?
De palmpasenstok bestaat uit twee
stokken of takken in de vorm van een
kruis. Het kruis kun je omwikkelen met
stroken crêpepapier.
Versier het kruis met buxustakjes,
bloemen en paaseitjes.
Je kunt ook aan een touwtje nootjes
rijgen en die als slinger gebruiken.
Sla een spijker bovenop het kruis, zodat
er bij de kerk een broodhaantje opgezet
kan worden.
Als je op Palmpasen met je Palmpasenstok in je handen staat, dan heb je

eigenlijk de Goede week in handen:
Het Palmtakje doet ons denken
aan de intocht in Jeruzalem
(Palmzondag).
Het brood van het haantje doet ons
eraan denken dat Jezus het brood
heeft gebroken en verdeeld bij het
laatste avondmaal (Witte
Donderdag).
De haan herinnert aan de haan die
kraaide nadat Petrus drie keer
gezegd had dat hij Jezus niet
kende (Goede Vrijdag).
De eieren zijn een teken van nieuw
leven (Pasen).
We zouden het fijn vinden als de
kinderen die naar de gezinsviering met
palmpasen komen zich vóór 20 maart
aanmelden. Dit kan met het strookje
hieronder dat je kunt inleveren in de
brievenbus van de pastorie. Een mailtje
sturen naar Annemiek@schok.net kan
ook. Wij zorgen dan voor een broodhaantje voor op de palmpasenstok.
De gezinsviering met Pasen is dit jaar
waarschijnlijk op 1e Paasdag,
zondag 31 maart, om 8.30 u. Maar dit is
nog niet helemaal zeker. Zodra we het
zeker weten zullen we dit ook via de
scholen en andere kanalen doorgeven.
Zowel bij de palmpasenviering als bij de
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paasviering kunnen we jullie hulp
gebruiken. Wil je graag eens stukje lezen
tijdens de viering laat het weten. Bel of
mail naar Annemiek Kamp (tel. 384004,
annemiek@schok.net).
Tot ziens bij de vieringen!
werkgroep gezinsvieringen
——————————————————
Wij komen naar de gezinsviering met
palmpasen met …….kinderen (aantal
vermelden)
Dit strookje graag inleveren vóór 20
maart in de brievenbus van de
pastorie i.v.m. met de bestelling van de
broodhaantjes of een mail sturen aan
Annemiek@schok.net met de nodige
informatie.

Project in Ghana.
Vastenactie 2013.
Als u het woord vastentijd hoort denkt
men meteen aan de kerk, maar je kunt
het ook een versobering noemen van 40
dagen. Denk in deze periode aan rust en
bewust leven. “Vasten is een mooie
traditie om jezelf bewust de vraag te
stellen: Wat heb ik genoeg? Hoeveel heb
ik eigenlijk nodig? Wanneer heb ik
genoeg? Zoals: laat je auto een tijdje
staan, eet iets minder, neem geen
snoepje, maak een wandeling en geniet
van de buitenlucht. Je kunt je eigen vorm
kiezen, maar denk dan aan een ander
land Ghana, waar minder welvaart is en
het moeten doen met minder middelen.
Dit jaar gaan wij voor het project: de
zwangere vrouwen en het pasgeboren
kind en de kinderen die in een ziekenhuis
liggen. De juiste apparatuur is niet
aanwezig zoals een echoapparaat, een
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veilige en hygiënische omgeving waar
zieke kinderen kunnen spelen.
Als U iets soberder leeft kunt u een
kleine bijdrage sparen en hiermee steunt
u het project in Ghana tijdens de
collecteweek van de vastenactie, de
collectedagen zijn op 23 maart, 25 en 26
maart. Of U stort een geldbedrag op
rekening-nummer:
Rabobank
1661.60.393 t.a.v. MOV Aarle-Rixtel.
MOV groep Aarle-Rixtel.

Vrijwilligers gezocht
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor Wijkrestaurant De Laarbikker op
zoek naar een vrijwilliger die graag
samen met andere vrijwilligers verse
maaltijden wil bereiden op woensdag en/
of donderavond. Vanaf 16 maart zit het
Wijkrestaurant op de locatie De Waterpoort te Beek en Donk.
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor ‘Tot Uw Dienst’ op zoek naar twee
vrijwilligers voor administratieve ondersteuning. De taken zijn: telefoon aannemen, zorgvragers en zorgaanbieders te
woord staan, doorverwijzen en het verrichten van kleine kantoorwerkzaamheden.
Verder kan Zwemvereniging Beek en
Donk nog vrijwillige zwemleiders A/B of
zwemonderwijzers gebruiken, die op een
recreatieve wijze en zonder drijfmiddelen
zwemles geven op donderdagavond van
18.45 t/m 21.45 uur. Na de zwemles
heeft de vrijwilliger de mogelijkheid om
zelf te zwemmen.
Voor meer informatie over de vrijwilligersvacatures, graag contact opnemen met:
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon:0492-328807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op
onze website: www.vierbinden.nl of te
vinden in de vacaturemappen van de
dorpsservicepunten.
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ZWARTE-FANFARE
HOUDT VOOR
DE 32STE KEER
RUNDJE BLOASMUZIEK.
Op zondag 10 maart houdt blaaskapel de
Zwarte-Fanfare uit Aarle-Rixtel haar jaarlijkse Rundje Bloasmuziek. De kapel is
37 jaar geleden ontstaan uit carnavalsclub De Floepers. De eerste jaren was
het nog hoofdzakelijke carnavalsmuziek
wat op het programma stond, maar al
snel kwamen de leden van de kapel in
aanraking met de Tsjechische blaasmuziek en werd deze muziekrichting
gekozen. Nu zijn ze bekend in Nederland, Duitsland, Tsjechie, Belgie en
Luxemburg tot in Amerika toe en deze
zomer komt daar ook nog Oostenrijk bij,
dan wordt een rondreis door Oostenrijk
en Noord-Italie ondernomen. De muzikale
middag wordt gehouden in M. F. C. de
Dreef aan de Duivenakker 76. Dit jaar zijn
te gast de Vlierlander Musikanten uit
Vlierden en Liedertafel Het Akkoordje uit
Helmond. De Vlierlander Musikanten uit
Vlierden staan onder leiding van Mart
Kusters en zij spelen Tsjechische blaasmuziek maar ook Oostenrijkse en Duitse

muziek staat op het programma. De
verrassing van de middag is het optreden
van liedertafel Het Akkoordje onder leiding
van Frans Raaijmakers uit Helmond. Zij
zingen met begeleiding van hun eigen
huisorkest liedjes voor iedereen en er
mag mee gezongen worden. Het
programma ziet er als volgt uit: 13.00 uur
Zaal open, 13,30 uur Zwarte-Fanfare,
15.00 uur Het Akkoordje, 15.30 uur
Vlierlander Musikanten, 17.00 uur Het
Akkoordje. Voor meer informatie
www.zwarte-fanfare.nl

Het Reumafonds zoekt nog collectanten
voor de volgende straten;
Kannelustweg, Malthezer, Lage Hoeve
Bongerd, Helmondseweg
Kempenstraat, Meijerijstraat
Brabantlaan, Kerkstraat, Opstal
Brabantlaan
Zou u een avondje mee willen helpen?
Uw inzet is onmisbaar; belt u alstublieft
met Nicole van Hooy 462080 of stuur een
mailtje naar nicole@vanhooy.nl

Dankbetuiging

JAN VLEMMINGS
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle bloemen, kaarten,
bezoekjes, lieve woorden, onvergetelijke herinneringen en telefoontjes tijdens
de maanden van ziekte en na het overlijden van Jan.
Bij de afscheidsviering waren zoveel mensen aanwezig, het was
overweldigend. Jan was een stille rustige man, maar nu moeten we verder
zonder hem en zullen hem vreselijk gaan missen!
IN AL ZIJN EENVOUD WAS HIJ GROOT
Lianne,
Rik en Janneke, Pieter en Rhiana, Ted, Dieke en Léon
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Mee praten over de
verkeerssituaties in Aarle-Rixtel.
ViERBINDEN
MANTELZORGCAFÉ
ViERBINDEN mantelzorgondersteuning
organiseert elke vierde donderdag van de
maand een mantelzorgcafé voor alle
mantelzorgers in Laarbeek. Op donderdag 28 februari is het onderwerp het
MANTELZORGCOMPLIMENT. Corien
van de Plas, mantelzorgmakelaar, komt
hierover meer informatie geven.
Wat is het mantelzorgcompliment, en
hoe kom ik er aan ??
Het mantelzorgcompliment is een
“extraatje” ( € 200,00 ) van de overheid
voor mensen die mantelzorger zijn. Je
bent mantelzorger als je langdurig voor
een naaste zorgt. Om voor het compliment in aanmerking te komen moet je
aan bepaalde criteria voldoen.
Naast het aanvragen van een mantelzorgcompliment kan een mantelzorgmakelaar
ook andere zaken voor u regelen.
Voorbeelden zijn : het regelen van huishoudelijke hulp, organiseren van de
thuiszorg of informatie geven over het
aanvragen van een PGB. Wat een
mantelzorgmakelaar kan doen voor u
komt ook op deze ochtend aan bod.
U bent van harte welkom op donderdag
28 februari van 10.00 tot 11.30 uur in het
ontmoetingscentrum in Beek en Donk.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn op
deze ochtend en wilt u toch meer
informatie over het mantelzorgcompliment
ontvangen dan kunt u contact opnemen
met
Hanneke
Manders,
0492-782901
www.vierbinden.nl coördinator mantelzorgondersteuning
of Corien van de Plas, 06-10452708
www.zorgadviesvandeplas.nl
mantelzorgmakelaar

In samenwerking met het Dorpsplatform
Aarle-Rixtel en de ondersteunende
organisatie VIERBINDEN is er in 2012 de
werkgroep verkeer Aarle-Rixtel opgestart.
Deze werkgroep bekijkt, bespreekt halfjaarlijks, moeilijke en lastige verkeerssituaties in Aarle-Rixtel en legt deze
vervolgens neer bij de gemeente om
samen te kijken wat de mogelijkheden tot
verbetering zijn.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op
woensdag 20 maart 2013. om 20.00.
uur in de Dreef.
Tijdens deze eerste bijeenkomst kunnen
buurtverenigingen / organisaties verkeersknelpunten aangeven.
Voor deze bijeenkomsten zijn buurtverenigingen/organisaties van harte
welkom. Indien u bij deze bijeenkomst
aanwezig wilt zijn bent u van harte
welkom. Wilt u zich aub via de mail bij de
dorpsondersteuner aanmelden
bvdwaardenburg@vierbinden.nl
of
telefonisch 0492-328805
De tweede bijeenkomst woensdag 10
april 2013 om 20.00. uur in de Dreef
Tijdens deze bijeenkomst geeft de
werkgroep verkeer antwoord op de door
de bewoners gestelde vragen van de
eerste bijeenkomst van 20 maart j.l
Daarom is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder Biemans, en de
verantwoordelijke ambtenaar dhr. Leduc
en de politie door politienetwerker dhr.
Doomernik
Mocht u vragen hebben of u aan willen
melden voor de eerste bijeenkomst neem
dan contact op met :
Berrie
van
den
Waardenburg,
Dorpsondersteuner: Aarle-Rixtel,
bvdwaardenburg@vierbinden.nl, Tel 0492328805.
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Er is zojuist, een paar minuten voordat
dit geschreven wordt, besloten dat OJA
definitief een financiële injectie krijgt van
de gemeente. Na een aantal jaren
ploeteren, plannen schrijven, plannen
verbeteren en vergaderen met alles en
iedereen hebben we dan toch dit punt
bereikt. We willen iedereen bedanken die
ons heeft gesteund en hopen samen met
jullie dit memorabele feit te kunnen
vieren. Want ondanks alle drukte die dit
met zich mee brengt hebben we toch een
moddervet programma neer kunnen
zetten. Vraag niet hoe het kan maar
profiteer er van!
Ten eerste willen we iedereen bedanken
die afgelopen zaterdag 23 februari in OJA
is geweest en daar mee ‘Out of Area’
heeft gesteund. Voor de mensen die er
niet waren, ‘Out of Area’ is een stichting
die naar Bosnië gaat om daar alle
kinderen en ouders een stuk vrolijker te
maken. De nasleep van de oorlog is daar
nog goed te merken namelijk.
Dan is er op zaterdag 9 maart eindelijk
weer een drum and bass feestje,
namelijk ‘Fat Noxx’. Dit is de eerste
editie en lijkt nu al legendarisch te
worden. Het feest is volledig opgezet door
We are AR, die meerdere malen op Wish
Outdoor hebben opgetreden. Uiteraard
speelt niet alleen We are AR deze
avond, ook bla en bla gaan de platen flink
rond draaien.
Eind maart is het evenement waar AarleRixtel bekend mee is in binnen en
buitenland. Dat is niet het kasteel Croy,
nee het is de Fat-Jam. Dit keer is het de
mini-Fatjam die wederom gereden wordt.
Iedereen die het nog nooit heeft gezien
zou ik toch echt een keer willen
uitnodigen om te komen kijken. De
Fatjam wordt gereden op de ‘sugerhills’
aan de Buizerdstraat. Dit evenement is
schitterend in zijn eenvoud: iedereen mag
meedoen, er komen vaak professionals
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maar die winnen lang niet zo veel als de
beginners. Het is namelijk een laagdrempelige ‘competitie’ waar meedoen
duidelijk belangrijker is dan winnen. Om
dit evenement compleet te maken is er in
OJA een afterparty vanaf 20:00.
Maar naast nieuwe feesten hebben we
ook oude feesten die al jaren mee gaan
en hun succes al heel lang bewezen
hebben. Zo hebben we zaterdag 6 april
Easter Breakdown met alweer zijn
zevende editie. Easter Breakdown geeft
lokale (old school) hardcore band de
kans om met wat bekendere hardcore
bands te spelen. Er zijn er dit jaar vijf
bands namelijk: The Guilt Parade, From
The Heart, Colors Dead Bleed, Tarantino
en Make ‘em Drop. Voor meer informatie
over een van de evenementen verwijs ik je
graag naar onze website www.ojaaarle.nl. Gegroet en tot oja,
Peter van Kessel Bestuurslid OJA

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
Foto’s bewerken.
We gaan weer de lente tegemoet en dan
denken we aan de mooie kleuren in de
natuur, we voelen ons vrolijker en halen
het fototoestel weer uit de kast.
We maken foto’s van alles wat jong en
fris is.
Maar kunnen we die mooie afbeeldingen
ook op de computer zetten?
Kunnen we die foto’s nog wat mooier
maken met een goed foto programma?
U kunt het nu leren
De eerstvolgende cursus start op dinsdag
5 maart 2013 s-avonds van 19.00 uur tot
21.30 uur en omvat vier lessen, deze
worden gegeven in het computerlokaal
van KBO Aarle-Rixtel in De Dreef,
Duivenakker 76.
Cor Verschuuren Tel. 0492-382151
e-Mail: cor.verschuuren@planet.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Bericht van:
NIEUWS VAN HET PARAMEDISCH
CENTRUM LAARBEEK
Per januari 2013 heeft Fysiotherapie en
Training Kemps & Rijf zijn intrek
genomen in het pand aan de Waterhoenlaan 2a in Beek en Donk, aan de
achterzijde van het Gezondheidscentrum.
Twee eerdere behandellocaties, aan de
Kapelstraat en bij Lifestylecenter Laarbeek, zijn daarmee komen te vervallen.
Het gebouw dat eerder werd geexploiteerd
door de Woningbouwvereniging biedt
mooie doorgroeimogelijkheden om net als
in Aarle-Rixtel een Paramedisch Centrum
op te zetten waar meerdere disciplines
onder een dak gemakkelijk en snel met
elkaar kunnen samenwerken. Vandaar dat
ook meteen is gekozen voor de naam
Paramedisch Centrum Laarbeek op de
gevel.
Nu wilt U graag weten natuurlijk wat
Fysiotherapie en Training Kemps & Rijf U
te bieden heeft. Gaat u er gerust maar
even voor zitten. Naast de reguliere fysiotherapie, bestaande uit advies, behandeling en begeleiding bij blessures of
klachten met bewegen zijn de verschillende therapeuten gespecialiseerd in
manuele therapie (specialisatie nek/rug),
fysiotherapie gericht op ouderen (geriatrie),
sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie,
bekkenfysiotherapie, psychosomatische
fysiotherapie (relatie tussen lichaam en
geest) en handfysiotherapie.
Daarnaast worden er in het centrum
beweegprogramma’s verzorgd voor o.a.
C.O.P.D./Parkinson/Hartrevalidatie/Bewegen bij Kanker/Ouderen en bestaat er de
mogelijkheid tot het maken van een
echografie of behandeling dmv shockwavetherapie.
En niet onbelangrijk, de locatie in de Beek
en Donk beschikt nu over een nette
fitnessruimte, waar actief aan het herstel
kan worden gewerkt. Een must-have in de
wereld van fysiotherapie anno 2013!
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Per 4 februari is ook Podotherapie
Laarbeek verhuisd naar de nieuwe
locatie aan de Waterhoenlaan en verlaat
Richard Weel, de eigenaar, zijn stek
aan het Heuvelplein in Beek en Donk. U
kunt bij hem terecht voor de behandeling
van voetklachten en klachten die
voortkomen uit een verkeerde stand van
de voeten, zoals knie- rug en/of heupklachten. Vaak kan er een oplossing
gevonden worden in de vorm van
correctiezolen of bijvoorbeeld silicone
teenstukjes.
Voor beide disciplines geldt dat U geen
verwijzing nodig heeft van Uw huisarts
om behandeld te mogen worden. U kunt
dus rechtstreeks contact met hen
opnemen voor het maken van een
afspraak of vrijblijvend advies. Afhankelijk
van Uw zorgverzekeringspakket vindt
vergoeding plaats. Ook hierover kunnen
zij U goed informeren. Zij hopen U gauw
eens te mogen begroeten. Onderstaand
de telefoonnummers en websites waar
U indien gewenst nog even verder kunt
lezen. Paramedisch Centrum Laarbeek
Waterhoenlaan 2 a Beek en Donk
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
Fysiotherapie en Training Kemps & Rijf
0492-463397 of 0492-382120
www.fysiokempsrijf.nl
Praktijk voor Podotherapie Laarbeek
0492-465647
www.podotherapie-laarbeek.nl

Beste dames
Woensdag 6 maart Laarbeekse vrouwendag in “het Buurthuis” in Mariahout
aanvang 20.00 uur.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Deze avond treden op “Showballet
Poertwa en Mirjam Aarts.
Samenkomst om 19.30 uur bij de kerk.
Bestuur KVO
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Dansvooral
heeft een
verdere
(dans)stap gezet.
Na van kleins af aan gedanst te hebben
en hierdoor de nodige en diverse danservaring te hebben opgedaan in
verschillende dansvormen, besloot
Maureen van der Kuijp in april 2011 haar
ervaring en passie voor het dansen over
te willen gaan brengen op kinderen.
Kinderen zijn immers de toekomst. Nu,
bijna twee jaar later, en met nog steeds
hetzelfde enthousiasme is er een verdere
(dans)stap gezet en wel ten aanzien van
de volwassenen.
Door haar danservaring weet Maureen
dat dansen een ideale manier is om je
lichaamshouding te verbeteren, om je
lichamelijke conditie te verbeteren, om je
gevoelens te uiten, om je te ontspannen,
stress te verminderen en hiermee een
positieve bijdrage te leveren aan zowel je
sociale, emotionele als motorische
ontwikkeling.
In haar MBB-lessen, wat staat voor
MindBodyBalance, voor volwassenen
wordt er d.m.v. los van elkaar (be)staande dansbewegingen en ademhalings –en
ontspanningsoefeningen gewerkt aan
bovengenoemde positieve aspecten van
dans. Hierbij is danservaring niet vereist.
Met nu zowel danslessen voor kinderen
als deze MBB-lessen voor volwassenen
in Aarle-Rixtel, zet Maureen haar passie
voor dansen en haar ervaring hierin voort.
Voor meer informatie:
dansvooral@xs4all.nl of 06-17365752

Liedjesfestival
waar feest
Het door Radio Kontakt georganiseerde
Laarbeeks Liedjesfestival in het Buurthuis in Mariahout was zondag 3 februari
een waar feest. Een volle zaal genoot van
zeventien optredens van lokale zangers
en groepen. De jury met Gerdie van den
Heuvel, Jan van den Elzen en burgemeester Ubachs had de zware taak om
hieruit een winnaar de kiezen. Allereerst
werd Ronnie Tijssen bedankt voor zijn
jarenlange presentatie van het Liedjesfestival. De heren van Dos Amigo´s
brachten hun winnende lied van vorig jaar
ten gehore. Daarna was het de beurt aan
de deelnemers om het publiek en de jury
te laten genieten. De artiesten op het
podium hadden veel werk gestoken in
kleding en danspasjes. Nieuwe deelnemers zoals Ok Moi, Croyse Piet, Gans
Anders en Di is ´t pasten zich snel aan.
Na een middag van meezingen en
polonaise lopen werden de winnaars
bekendgemaakt. De publieksprijs ging
naar de dames van Wanaw. Burgemeester Ubachs maakte de eerste drie
winnaars bekend. Gans Anders uit AarleRixtel werd derde, De P´s uit Lieshout
eindigden als tweede en de winnaar
werden de Dames van over het Kanaal uit
Mariahout met het lied Een frietje met.
Radio Kontakt en de deelnemers kijken
weer terug op een mooie middag die ook
volgend jaar weer georganiseerd gaat
worden.

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op onze website:

Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419

www.vanrooydasmooi.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
De Meikever
Ik weet niet zeker of ik het haal, het
einde van de pagina wel te verstaan. Na
een uitermate gezellig en frivool carnaval
ben ik links en rechts ingehaald door het
zogenaamde ganzerik-influenza, oftewel
het Ganzegatse carnavalsgriepje. Dat
hield zich keurig aan het motto van prins
Riny d’n Urste, eruit halen wat er in zit,
alle energie dus. Ik voelde me enigszins
verbonden met Jos Kessels want diens
levensstijl met sigaretten, wijn en bami,
gekoppeld aan een redelijk zwartgallige
kijk op het leven, geeft regelmatig
hetzelfde resultaat, als ik zijn columns
moet geloven. Maar zijn kroniekje over
de koningin onlangs was meesterlijk, ere
aan wie ere toekomt. Over de koningin
gesproken. De Oranjeverenigingen
buitelen over elkaar heen want het
volgende onverwachte dilemma dient
zich nu al aan. Koningsdag, ik moet nog
aan het woord wennen, op 27 of op 30
april. De burgemeester van Amsterdam
gooit nog wat olie op het vuur, want hij
voorziet op 30 april bij de kroning een
miljoenenpubliek in zijn stad. Dan kan hij
nu al vast beginnen met het dempen van
de grachten, want dat redden ze niet,
zoveel volk op een dag. In de provincie
blijven en vier maar lekker op je eigen
kerkplein jullie koningsdag, was zijn
advies. We zullen zien welke besluiten er
in alle wijsheid genomen gaan worden.
Hij is zo aandoenlijk, ons kleine
ministertje Plasterk. Keurig heertje, maar
zijn boodschap klinkt onze gemeentebestuurders onheilspellend in de oren.
Tijdens zijn rondgang door de provincies
klinken de woorden herindelen, reorganiseren, opheffen en samenvoegen
steeds luider. Van 400 naar 300
gemeenten, dat belooft een spektakel te
worden. Als de plannen doorgaan met de
nieuwe landsdelen, Brabant bij Limburg,
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dan zou ik in het kader van de Europese
gedachte, ook het Belgische gedeelte
inpikken. Dan kan het hier toch nog
gezellig worden want ik heb berekend dat
er alleen al daar meer dan 100 bierbrouwerijen liggen. Dat gaat best een
gezellige boel worden, gewoon onder de
vlag van onze eigen Laarbeekse brouwer.
Die heeft verstand van lekkere biertjes,
alleen moeten ze er nog een anti-griepvirus in verwerken, dan werkt het niet zo
lang na. Alle gekheid op een stokje. Ons
Laarbeek is in gevaar, onze identiteit
staat op het spel, er wordt gerommeld
aan de fundamenten van onze geliefde
dorpen. Het was een briljant plan in de
jaren 90, maar na amper 15 jaar worden
we door Rutte-Samson, met Plasterk
achterop, ingehaald. We worden gedwongen met een schuin oog naar onze
buren te kijken. Naar de buren in alle
windrichtingen en dat moeten we eigenlijk
niet willen, vooral niet in zuidelijke
richting. Maar ik vrees met grote vreze
dat er weer iets door onze strot geduwd
gaat worden. Ik leg mijn moede hoofd
even ter ruste, misschien borrelen er
tussen de paracetamollen en hoestdrankjes nog wel goede ideeën op.
Plasterk hoort nog van ons.
De Meikever.

Werkgroep ‘t Zonnebenkske
Wie heeft er voor 3 maanden (juli t/m
oktober) een partytent van 3 x 3 m. met
afsluitbare zijflappen te leen of te koop
om onderdak te bieden voor het maken
van een social sofa (een mozaïkbank)
op de binnenplaats bij Zonnetij.
Werkgroep ‘t Zonnebenkske
Ria Bekkers tel. 382359
An v.d. Ven tel. 0651181721

ReportAd:
Snoeperij Jantje
terug in Aarle-Rixtel.
U leest het goed. Het snoepwinkeltje van
Jantje van Ganzenwinkel komt terug als
“Snoeperij Jantje “. Niet in de Dorpsstraat, maar in het winkelpand van Elly
Derks aan de Kerkstraat, recht tegenover
de MCD. Marscha Verstappen- van Aarle
opent op zaterdag 2 maart 2013 haar
deur voor het publiek en alle kinderen tot
12 jaar kunnen die dag een gratis snoepzak komen halen. Reportad is op bezoek
bij Marscha in de winkel aan de Kerkstraat, deze dient nog verder ingericht te
worden. Ze vertelt over haar idee om de
snoepwinkel van Jantje nieuw leven in te
blazen. Sigaretten en sigaren ga ik er
niet bij doen. Maar de snoepbakken
zoals Jantje die had komen weer terug.
Die heb ik al in een nieuwe versie laten
maken. Ja, zegt Marscha, voor 5 euro
cent kun je al voor snoep bij mij terecht.
Ik zal oud maar ook nieuw snoepgoed
verkopen. Je kent ze toch nog wel!
Jodevet, kaneelstokken, stroopsoldaatjes, zwart-wit, nougat, zoethout. Marscha
gaat ook de snoepkaart van Jantje weer
invoeren, dan kun je 10 keer voor 50 cent
snoep uitkomen zoeken. Ook het
snoepje van de week komt er weer in.
Maar ze gaat nog meer doen. Haar winkel
krijgt een hele creatieve uitstraling. Een
cadeau shop voor kleine cadeautjes. Wat
te denken van verjaardagsfeestjes voor
kinderen waar ze creatief bezig kunnen
zijn. Zoals snoeppot schilderen, snoeptaart maken, sierraden maken. Maar ook
een speurtocht door het dorp. En wat te
denken om fietstochten te maken met
speciale fietsen samen met Nicole van
het Klompenschuurtje die al heeft. Je
kunt gebruik maken van de mogelijkheden die er al in het dorp zijn. We hebben
het Klompenschuurtje, een mooie
speeltuin bij Frans van den Heuvel, een
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Heemkamer, de Mariakapel. Dan kun je
voor zowel de jeugd van ons dorp, als
voor bezoekers van Aarle-Rixtel diverse
leuke uitstapjes door het dorp in elkaar
zetten.
Haar winkel is ze al aan het inrichten met
diverse meubels die Marscha al in haar
bezit heeft. En van Jantje en Elly heeft ze
diversen spulletjes overgenomen. Een
paar mooie ingelijste foto’s met daarop
Jantje met zijn tante Jaantje, op de
andere staan Jantje en Elly. Op de
ramen komt het logo van Jantje, deze
staat boven de tekst van Reportad.
Marscha, jij bent erg creatief bezig, als
het mooi weer is, ga je dan ook op je
terras zitten? Nee, dat ligt niet in de
bedoeling, maar als ik dat zou willen, is
overleg en goedkeuring van de gemeente
nodig. Maar uitsluiten doe ik dat niet.
Reportad geeft aan dat dit het dorpse
karakter van Aarle-Rixtel toch ten goede
zal komen. En als je van Laarbeek toch
de waterpoort van de Peel wilt maken,
dien je ook de toerist van dienst te zijn.
Maar zegt Marscha, ik wil dit samen
gaan doen met mensen met een
verstandelijke beperking. Ik ben een Zverpleegkundige en verzorg nu al
creatieve dagbesteding voor hen.
Werken bij Snoeperij ‘Jantje’ in AarleRixtel is een dagbesteding met talloze
mogelijkheden. Snoeperij ‘Jantje’ biedt
dagelijks een zinvolle dagbesteding aan
ongeveer 4 mensen met een verstandelijke beperking. Afhankelijk van de individuele vaardigheden en interesse kan
iedereen er een taak krijgen. Naast de
verkoop werkzaamheden in de winkel,
zijn er ook werkzaamheden / activiteiten,
zoals het samenstellen van snoep
pakketten, het helpen bij kinderfeestjes en werkzaamheden van huishoudelijk
aard zoals het bijhouden van de snoep
voorraad maar ook het schoonhouden van
de winkel.
Op vrijdag 1 maart 2013 wordt
“Snoeperij Jantje” om 16.00 uur

officieel geopend door Jantje en Elly van
Ganzenwinkel, deze opening is alleen
voor genodigden. Vanaf zaterdag 2
maart 2013 is “Snoeperij Jantje”
geopend van 9.30 tot 16.30 uur op
dinsdag t / m zaterdag. Reportad wenst
Marscha een goede toekomst. Jonge
mensen die het toch weer aandurven om
iets nieuws te beginnen. De club van
jonge ondernemers groeit gestaag in
Aarle-Rixtel. Doet u voordeel ermee en
winkel bij u om de hoek. Ook Marscha
had al lekkere koffie voor Reportad.

HDC Liberator organiseert
een brommercross
op zondag 24 maart 2013.
De Harley Davidson Club Liberator
organiseert voor het eerst op het motorweekend van de HDC een brommercross
aan de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel.
Brommercross is voor de jeugd tot
maximaal 15 jaar. De klasse bestaan uit:
automaat / scooter – standaard klasse –
schakelbrommer – specials. Er wordt per
klasse 3 manches gereden van 10
minuten + 1 ronde. De prijsuitreiking vindt
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plaats ± 1 uur na het einde van de
wedstrijd. Per klasse zijn er 3 prijzen.
Inschrijven kan vanaf 9.00 uur. Er is geen
inschrijfgeld en voor de bezoekers gratis
entree. De training start om 11.00 uur,
start van de wedstrijd is om 12.00 uur.
Het aantal deelnemers is beperkt. Dus
wees op tijd om u in te schrijven. Als
alles goed verloopt is het de bedoeling
dat het evenement jaarlijks terugkeert.
Wil je meedoen en zoek je nog een
brommer,
mail
dan
naar
m.putten12@chello.nl
Brommercross 2013 HDC Liberator.
Technische Toelichting : Elke machine
moet vóór deelname aan de wedstrijd zijn
goedgekeurd door de technische commissie. Deelname gebeurt op eigen risico. De deelnemer, mede verantwoordelijk
ten opzichte van derden, zal de HDC
Liberator, de organisatoren, de officials
hun afgevaardigden en werknemers
vrijwaren van alle kosten en declaraties
die zijn ontstaan in verband met een
claim van derden, en van enige verplichting aan derden. - Kleding moet
voldoende bescherming bieden. -Dragen
van crosslaarzen, werkschoenen( dus
geen slippers, rubber laarzen) - Helm
moet deugdelijk zijn. -Handschoenen
verplicht. - Shirt met lange mouwen. Aanbevolen worden: Knie- en elleboogbeschermers en een bodyprotector. Standaard van de brommer verwijderen. Remmen moeten voor en achter goed
werken. - Remhendels moeten voorzien
zijn van afgeronde einden (geen
gebroken remhendel). - Uitlaat moet goed
gedempt ( max. 94 db/a)dus geen open
pijpen. -Nummerborden moet aan de voor
en eventueel zijkanten zijn aangebracht
en op hoeken rond gemaakt zijn. Rijnummers moeten duidelijk en goed
leesbaar zijn ( ruim 10 cm hoog). - Er
mogen geen scherpe uitstekende delen
aanwezig zijn. - Voetsteunen moeten
opklapbaar zijn of vaste steunen moeten
voorzien zijn van beschermrubbers. Geen pocket of minibikes. - Milieumat
verplicht. - Gaat uw uitlaat tijdens de

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

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

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

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

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

Bericht van:
wedstrijd stuk en is de geluidsoverlast te
groot dan word u onmiddellijk uit de
wedstrijd gehaald om dit te repareren.
Kunt u dit niet na behoren repareren dan
word u van verdere deelname uitgesloten.
INSCHRIJFFORMULIER
BROMFIETSCROSS 24 MAART 2013.
Er dient zelf voor een rijnummerbord
gezorgd te worden. deze dient aan de
voorzijde gemonteerd te zijn.
Naam:
Voornaam:
Geboorte
datum:
Adres:
Postcode en
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Merk bromfiets :
Aantal cc :
KLASSE:
0 Automaat / scooter leeftijd max 15 jaar.
0 standaard klasse leeftijd max 15 jaar.
0 schakelbrommer leeftijd max 15 jaar.
0 specials, leeftijd max 15 jaar.
Hierbij verklaar ik het reglement en
technische toelichting heb gelezen en
ermee akkoord ga: Datum:
handtekening:
Naam in blokletters:
Namens HDC Liberator, Bram van den
Boom
(0620403332)
Postadres:
Helmondseweg 3A, 5735 RA Aarle-Rixtel
bm.vandenboom@hetnet.nl
Reportad wenst de jeugd veel plezier en
hopelijk goed weer. En HDC Liberator een
fijn motorweekend met veel bezoekers.

Hersenstichting Nederland
Ruim 800,00 euro bracht de collecte voor
de hersenstichting op die in week 6,
begin februari, plaatsvond. Een heel
mooi bedrag. Jammer genoeg konden
wij, met 6 collectanten, maar in een
gedeelte van ons dorp collecteren.
Bij deze wil ik, namens De Hersenstichting, de collectanten en de gulle
gevers hartelijk danken.
Hanny Schooneveld,
coördinator van De Hersenstichting in
Aarle-Rixtel.
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Voorbereidingen
Jeugd3daagse 2013!
We zijn alweer volop bezig met de
voorbereidingen van de jeugd3daagse
2013! Enige tijd geleden hebben we
verschillende oproepen gedaan via de
media om nieuwe mensen te werven die
ons team willen komen versterken.
Helaas zijn wij nog steeds op zoek! Dus
heb je zin om een te gek programma
mee in elkaar te zetten voor de
schooljeugd uit Aarle-Rixtel. Laat het ons
zo snel mogelijk weten! (Hans Schepers
383758 of Petra Suurs 381328) Kijk voor
meer informatie op onze website
www.jeugd3daagse.nl
De jeugd3daagse vind dit jaar plaats op
6,7 en 8 augustus op het terrein voor de
Dreef. We gaan natuurlijk weer hutten
bouwen en nog veel meer leuke,
creatieve, gekke en doldwaze dingen
doen! Het thema is bij ons alweer bekend
en ik kan jullie verklappen dat je met dit
thema heel veel plezier kunt beleven! Wat
het is houden we nog even geheim want
dat maakt het allemaal extra spannend!
De inschrijfdagen zijn dit jaar op
zaterdag 13 april van 8.45 tot 12.30 en
op dinsdag 16 april van 18.00-20.30.
Let op dit zijn andere dagen en
tijden als anders!!!!! We hebben deze
aangepast omdat er op woensdag
middag geen gym meer is! Zet het dus
vast in je agenda want we hebben weer
een super leuk programma!
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Bericht van:

Wat er in zat is er uit
Beste Ganzegatters en Ganzegatterinnekes, Carnaval 2013 is alweer geschiedenis. Vier dagen van leut en lol zijn
weer voorbij gevlogen. Onder de bezielende leiding van Prins Riny den Uurste
en Prinses Jenny, Jeugdprins Jesse,
jeugdprinses Vera en kleinvorst Romek is
carnaval 2013 weer uitstekend verlopen.
Nadat we op zaterdag de sleutel van
Ganzegat uit handen van Burgemeester
Ubachs hadden ontvangen opende
Opperganzetrekster Kitty Schuurmans
de carnaval bij het Ganzentrio op de
kouwenbergh. ’s Avonds barste het feest
in de jeugdresidentie los, waarna het
zoals altijd een drukte van belang was bij
het groot gekostumeerd bal in de Dreef.
Op zondag hadden we eerst de traditionele carnavalsmis, welke wederom
werd opgeluisterd door het Ganzegatse
gelegenheidskoor. Daarna trok onder
koude maar zonnige omstandigheden de
Ganzegatse optocht door de Aarlese
straten, om aansluitende de prijsuitreiking voor de jeugdoptocht te doen in de
Dreef. ’s Avonds vond de prijsuitreiking
voor de volwassenen plaats.
Op maandag en dinsdag hebben we in
samenwerking met CV Eieren en CV
Krek d’s Neffe door de Aarlese horeca
gedweild. Twee gezellige middagen
waren het resultaat. Dat dit vermoeiende
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dagen waren bleek wel uit het feit dat in
de Dreef ’s avonds wat rustiger was,
maar niet minder gezellig.
Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken die op wat manier dan ook een
bijdrage heeft geleverd aan het welslagen
van Carnaval 2013. Speciale dank gaat
uit naar de Gele Kielen, die onze jeugd 4
dagen uitstekend begeleid en vermaakt
hebben. Ook Ganzegats hofkapel mogen
we niet vergeten, met hun opzwepende
muziek weten ze sfeer overal weer te
verhogen.
Om alles nog een keer de revue ta laten
passeren organiseren we tijdens
halfvasten op 9 maart 2013 bij cafe van
Bracht een gezellige avond waarop u in
de gelegenheid wordt gesteld om de
foto’s van de jeugd en volwassenen te
zien en eventueel bij te bestellen.
Deze avond begint om 19.30 uur.

Begin februari hoorden we een leuk plan,
Madeliefste Marscha deed daar kond
van.
Een snoepwinkeltje in de Kerkstraat,
in de oude schilderswinkel,
die tegenover café v. Bracht staat.
Het krijgt ‘Jantje’ als naam,
ja die naam geniet bij vele dorpelingen,
nog altijd enige faam.
Een van Aarle,
terug naar Aarle,
ze woont in Lieshout net over de grens,
met d’r kiendjes en hurre mens.
Dat is op d’n Aarleseweg,
met een grote klomp voor de deur,
natuurlijk gemaakt door vader van Aarle,
die hier woont aan de Bosscheweg.
Haar klompen makende zus,
woont op d’n Helmundseweg,
natuurlijk ook in Aarle.
Zo zie je maar weer,
plaatsnamen komen keer op keer,
terug bij de van Aarles.
RD

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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Uitslagen van
Handboogvereniging De
Eendracht van donderdag 31
januari en zaterdag 2 februari j.l.
Op donderdag 31 januari heeft De
Eendracht de eerste uitwedstrijd van 2013
geschoten. Deze vond plaats op de doel
bij HBV Kunst en Vriendschap in Liessel.
De schutters moesten schieten tegen het
behaalde gemiddelde van vorig jaar. Voor
Kunst en Vriendschap was dit 210,5
punten per schutter en voor de Eendracht
was dit 180,2 per schutter.
De schutters van De Eendracht hebben
goed geschoten. Na 25 pijlen kwam er
een gemiddelde van 189,3 tevoorschijn.
Dit is 9,1 in de plus. De thuisclub deed
het een stuk minder.
Hun resultaat was 196,8 gemiddeld en
dat was 13,7 in de min.
De Eendracht won deze wedstrijd dus
met een verschil van 9,1 + 13,7 = 22,8
punten.
Of deze uitslag voldoende is om in de
prijzen vallen, is pas aan het einde van
het toernooi bekend.
Na afloop werden er nog een aantal
prijsjes verloot, al met al een hele
gezellige wedstrijd.
Uitslag schutters van de Eendracht:
1. Walter Jansen
221
2. Erwin Wijnhoven
217
3. Toon van Hoof
211
4. Frank Schepers
204
5. Geert van Ganzenwinkel
199
6. Paul van Bakel
192
7. Jo Maas
182
8. Arno Donkers
180
9. Frans Soontiens
150
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10. Joost Jansen
137
Op zaterdag 2 februari j.l. hebben enkele
schutters van HBV de Eendracht
deelgenomen aan het toernooi van HBV
de Haagse Rozenknop in Helmond. Het
werd een gezellige avond waarbij de
navolgende resultaten werden behaald:
1. Erwin Wijnhoven
219
2. Toon van Hoof
217
3. Arno Donkers
181
4. Geert van Ganzenwinkel
178
5. Gerrie van Hoof
160

Uitslag van Handboogvereniging
De Eendracht van zaterdag 16
februari j.l.
Op zaterdag 16 februari j.l. hebben een
aantal schutters van HBV de Eendracht
deelgenomen aan het nederlaagtoernooi
van HBV Neerlandia in Bakel. De wedstrijd ging over 25 tellende pijlen waarna
gekeken werd naar het geschoten
gemiddelde. Neerlandia won met een
klein verschil de wedstrijd. Aan het eind
van het toernooi zal blijken of de
Eendracht in de prijzen is gevallen. De
navolgende resultaten werden behaald
door de schutters van de Eendracht:
1. Toon van Hoof
2. Erwin Wijnhoven
3.Frank Schepers
4. Walter Jansen
5. Jo Maas
6. Arno Donkers
7. Michel Verbakel
8. Gerrie van Hoof
9. Frans Soontjens

220
218
215
210
187
186
144
127
96

De eerst volgende wedstrijd is op
zaterdag 2 maart a.s. op de doel van
HBV de Batavieren in de Rips. Aanvang
18.30 uur
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Nieuws
van Wandelgroep Grotel’s Hof.
Wandel -en Nordic Walkingclub Grotel’s
Hof loopt al vele jaren elke zaterdag- en
zondagochtend (weer of geen weer) vanaf
half tien een tocht door natuurgebied
Grotelse Heide/Stippelberg van circa
anderhalf uur. De wandelaars lopen bijna
allemaal met Nordic Walking stokken,
omdat ze ervan overtuigd zijn dat dit een
veel actievere manier van wandelen is. Er
wordt gewandeld op twee of drie
verschillende niveau’s.
Tevens wordt minstens eenmaal per
maand een dagtocht georganiseerd
elders in het land. Deze tochten duren
meestal ruim een hele ochtend (maximaal 15 kilometer) en hebben een koffiepauze of eventueel een lunchpauze. De
route wordt met GPS uitgezet en wordt
perfect voorbereid. Er zijn o.a. tochten
geweest langs het strand van Wassenaar, de Veluwe, Mookerheide, Zuid
Limburg en nog veel meer.
Deelname aan alle activiteiten van de
wandelclub is gratis en vrijblijvend. Er is
geen sprake van lidmaatschap, er is
slechts een mailinglijst die de deelnemers regelmatig op de hoogte houdt.
Wil je graag op een sportieve en gezellige
manier fit blijven? Kom dan eens kijken
op zaterdag- of zondagochtend om half
tien bij Herberg Grotel’s Hof, Grotel 5 te
Bakel. Er is ook eventueel een gecertificeerde wandel- en Nordic Walkinginstructeur beschikbaar om je goed op
weg te helpen. Lopen met stokken is niet
verplicht maar wel aan te raden. Als je
eenmaal gewend bent om met stokken te
lopen wil je nooit meer anders!
Voor informatie kun je contact opnemen
met Lean Brugmans,
leanbrugmans@gmail.com of bellen naar
0492-386020
agenda: zondag 24 maart Brandevoort
zondag 28 april
Meinweg Limburg
vertrek rond 9.00 uur

Rik Mol & Band bij Wim Beeren
Jazz Society op 27 februari
Op woensdag 27 februari presenteert
Wim Beeren Jazz Society wederom
Groeten
uitRik
toptalent van Nederlandse
bodem:
Mol & Band speelt
dan in café Van
Aarle-Rixtel
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Rik Mol (1985) wordt gezien als een van
de meest veelbelovende trompettisten
van zijn generatie in Europa. Al op zeer
jonge leeftijd won hij het Prinses Christina Concours, The European Trumpet
Contest en de Cultuurprijs van het Prins
Bernhard Fonds.
Zijn muziek kenmerkt zich met name
door veelzijdigheid: het toepassen van
cross-overs met jazz, funk, pop en latin.
Met zijn album Funk on Me laat hij dat op
uitmuntende wijze horen.
Rik laat zich vergezellen door Joost
Swart op toetsen, Glenn Gaddum op bas
en Jamie Peet op drums.
Kom op tijd, dan verzekert u zich van een
goede plaats.
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 ! Nadere info vind je op
onderstaande websites.
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.rikmol.nl

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Gratis
woonverbeteradvies…………….
Inwoners in Laarbeek van 55 jaar en
ouder kunnen in het kader van het project
Blijvend Thuis een gratis en vrijblijvend
woonverbeteradvies krijgen.
De Adviescommissie Seniorenhuisvesting voert dit project sinds 2004 uit en
sindsdien zijn er al ruim 1300 woonverbeteradviezen aan 55plussers uitgereikt.
Het woonverbeteradvies geeft 55plussers
concrete informatie wat zij met hun
woning moeten doen om daar zo lang
mogelijk op een goede, verantwoorde
maar ook veilige manier te kunnen blijven
wonen. Vooral in deze tijd waarin de
woningmarkt stagneert geeft dit advies
een helder en goed beeld van de huidige
woonsituatie!
U kunt, als u bijvoorbeeld op het punt
staat uw woning te verbouwen of u wilt
op de hoogte gebracht worden met wat
voor eenvoudige manieren er zijn om
verbeteringen of meer comfort in uw
woning binnen te brengen, het woonverbeteradvies als volgt tot uw beschikking krijgen:
Neem telefonisch (0492-328803) of per
mail hbouwmans@vierbinden.nl contact
op met ViERBINDEN. Zij kunnen u
informeren over het project en geven bij
interesse u naam door aan een vrijwilliger
die voor het project werkzaam is. Deze
vrijwilliger neemt contact met u op en
komt met een vragenformulier naar u toe.
Samen met u wordt dit formulier
ingevuld, verwerkt in een computer en
binnen 7 dagen krijgt u per post een
woonverbeteradvies. Indien gewenst komt
een vrijwilliger graag naar u toe om het
woonverbeteradvies verder toe te lichten.
Wij adviseren iedereen Laarbeekse
senior die verbouwplannen heeft of die
adviezen nodig heeft op het gebied van
comfort en veiligheid om gebruik te
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maken van deze regeling. Mocht u
gewoon advies nodig hebben voor uw
persoonlijke situatie kunt u contact met
ons opnemen. Wij hebben nl. in elke
kern van Laarbeek vrijwilligers die u
mogelijk van dienst kunnen zijn. Voor
meer informatie zie bovengenoemde
nummers!

Op een enkele uitzondering na is het nog
geen echt fietsweer geweest. Toch is het
al bijna maart en traditioneel starten we
dan op de eerste zondag van die maand
(dit keer 3-3) met de rondjes Koks. Er is
keuze uit de afstanden 75 en 58 km.,
vanaf het kerkplein wordt vertrokken om
09.00 uur. Deelname is gratis en er wordt
gereden in drie groepen met snelheden
van 25, 28 en 30 km. per uur. Op 10
maart staan de Siberiëtochten op het
programma, dan zijn de afstanden 90 en
64 km. Starttijd en plaats gelijk aan 3
maart. De Futteranen gaan op 6 maart
van start met het wegseizoen, het vertrek
is elke woensdagmiddag om 13.30 uur.
Op onze jaarvergadering van 22 februari
zijn 10 jubilarissen gehuldigd, 25 jaar lid
waren Toon van Zundert, Lawrence
Fransen, Marty Swinkels, Marty van
Bommel, Henk Willems en Leo
Royackers. Het 40-jarig jubileum werd
gevierd door Peter Sterken, Wim Nissen,
Piet Vogels en Henk Beekmans.
Uitgebreide informatie over ons
programma
is
te
vinden
op
www.aandewielen.nl.

www.gemeenschapsblad.nl
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Joost Duppen de Fotograaf start
met pasfotoservice in Centrum
Aarle – Rixtel
In het centrum van Aarle – Rixtel is er op
dit moment geen mogelijkheid om
Pasfoto’s te laten maken. Om in deze
behoefte te voorzien gaat fotograaf Joost
Duppen een pasfotoservice starten in het
centrum van Aarle – Rixtel.
Elke zaterdag tussen 9.00 – 12.00 kunt u
voor pasfoto’s terecht aan de Wilhelminalaan 6 in Aarle – Rixtel. Het pand is
gelegen midden in het Centrum van Aarle
– Rixtel, aan het heuveltje, naast streekmuseum ’t pumpke. Een afspraak
maken is niet nodig, u mag binnenlopen
zonder afspraak.
U kunt hier terecht voor pasfoto’s die te
gebruiken zijn voor uw rijbewijs, Paspoort,
ID card. Maar ook voor visa aanvragen
van US en India waarbij de pasfoto een
formaat van 2 x 2 inch moet hebben kunt
u hier terecht.
Naast het maken van pasfoto’s heeft
Joost Duppen er ook de mogelijkheid Om
studiofoto’s te maken. Hiervoor kunt u
een afspraak maken en is ook mogelijk
op zondag.
Op andere dagen van de week is de
pasfotoservice in Beek en Donk geopend
Aan de Muzenlaan 19.
De openingstijden staan gepubliceerd op
www.joostduppen.nl
Joost Duppen de fotograaf
Muzenlaan 19 5741NW Beek en Donk
T. 0492.468.837 M. 062.00.33.440
W. info@joostduppen.nl

Beste mensen uit de omgeving
van Aarle rixtel.
Sinds 1 Februari heb ik, Anne-marie
Smits aan de Havenweg 2, in het voormalige klokgieters gebouw en makelaars
pand van Berk en Kerkhof bij de brug
mijn praktijk geopend.
Dit alles onder de naam Studio Purana
wat compleet betekent. Ik ben 36 jaar en
geboren in Beek en Donk en na 14 jaar in
Eindhoven gewoond te hebben ben ik blij
weer terug in deze omgeving te zijn.
Het witte pand aan de Havenweg leent
zich bij uitstek voor wat ik wil uitdragen
en het lijkt me prachtig om er samen met
andere partijen een soort Levens atelier
van te maken zoals men dat heeft in
Asten. Wat een fijn idee om zo een extra
bijdrage te leveren aan onze medemens
in de gemeenschap.
De laatste jaren heb ik een programma
samengesteld waarbij je volledig kunt
ontspannen en blokkades kunt opheffen,
de geest tot rust kunt laten komen en
gezond en actief zuiverend met je
lichaam bezig kunt zijn. Door op verschillende manieren met je ademhaling
bezig te zijn kom je krachtiger en
evenwichtiger in het leven te staan.
Ik doe dit onder andere met ontspannings massages, sati yoga avonden,
stiltedagen en met healing breath adem
werk. Bij de yoga lessen ligt het accent
op lichaamsoefeningen en bewust zijn
van je ademhaling. De drempel is heel
laag en hiervoor kan iedereen elke
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maandag avond, en elke dinsdag ochtend
en avond terecht.
Als je gratis wilt kennismaken met
meditatie oefeningen kun je elke zondag
tussen 9.00 en 10.00 uur plaats nemen
in onze stilte ruimte.
Op woensdag 13 maart start ik met een
ademtrainings workshop die 8 avonden
gaat duren. In deze cursus leer je om
blijvend bewust te worden van je
ademhaling en om deze doelgericht in te
zetten bij momenten van spanning,
vermoeidheid en of onrust. Ik werk
hiervoor graag met kleine groepjes en er
kunnen zich hier nog twee mensen voor
aanmelden via info@studiopurana.nl of
bellen naar 06 115 363 79.
Kijk op onze heldere website en lees
door het programma en de agenda:
www.studiopurana.nl

Rene Vermaes in het
Kouwenbergs kerkje.
Zondag 10 maart is er een optreden van
René Maes in het Kouwenbers kerkje.
De veelzijdigheid van René is alom
bekend. Hij bespeelt talloze instrumenten, heeft een prachtige stem en hij
daarnaast een prima entertainer.
Het optreden van 10 maart in het Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel, speciaal voor
die ene dag, draagt de titel Songbook
1977. Centraal staan de liedjes uit zijn
eerste schrift met songteksten uit 1977.
Veel singersong writer materiaal van oa
Neil Young, Don McClean, Jim Croce,
Paul Simon,James Taylor komt voorbij.
Bij verschillende nummers heeft hij de
hulp in geroepen van familie of bijna
familie. Buiten een paar dierbare Franse
chansons die altijd in zijn bagage zitten,
komen er ook een paar Nederlands talige
liederen voorbij. Teksten van oa de
veelzijdige Patrice vd Vorst die midden
jaren 70 ook bijna familie was.
Nadat hij met het chanson trio de
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Taminos, in 2003 Edith Piaf terug bracht
in de gangen van de metro van Parijs, is
hij nu ook regelmatig (als de zon schijnt),
te horen voor de kathedraal in Antwerpen
met zijn opvouwbare Mannborg harmonium, met repertoire van Tom Waits. Een
paar van die liedjes, evenals het
harmonium zullen ook voorbij komen. Het
optreden begint om half drie, de entree
bedraagt 5 euro. Voor reserveringen:
0492 382943.

Zoektocht naar de Oranje Fonds
Kroonappels in Laarbeek
Het Oranje Fonds ondersteunt sociale
initiatieven in het Koninkrijk der
Nederlanden. Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert Het
Oranjefonds een speciale actie. Samen
met iedereen in het Koninkrijk gaan ze op
zoek naar de mooiste, beste, succesvolste en leukste sociale initiatieven. Zo
wijzen ze, samen met u, de nieuwe
Koning en Koningin de weg naar bijzondere maatschappelijke organisaties overal
in het land. Maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de Buurt,
Jeugd of die mensen oproepen een
Helpende Hand reiken aan anderen,
kunnen hun bestaande initiatief voordragen. Dat kan tot uiterlijk 8 maart.
Aanmelden kan uitsluitend via de website
www.kroonappels.nl Uw organisatie moet
een stichting of vereniging zijn en
minimaal 1 jaar bestaan. Meldt uw organisatie aan en wordt de Laarbeekse winnaar. De winnaar kan worden uitgeroepen
tot regionale winnaar en voor de
uiteindelijke winnaars is er € 50.000,=
beschikbaar én een Appeltje van Oranje.
Meer informatie? Neem gerust contact op
met ViERBINDEN Vrijwilligerswerk
Laarbeek,
email
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
of
telefonisch 0492 328807
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AED
Op dinsdag 19 februari 2013 is de laatste
AED in bedrijf gesteld. Op woensdag 20
en donderdag 21 februari 2013 zijn de
vrijwilligers in de Couwenbergh bijeengekomen om te oefenen hoe de kast
opengaat. Zij kregen daar ook de
informatie waar alle AED’s in Aarle-Rixtel
geplaatst zijn. Op dit moment zijn er 79
vrijwilligers die zich hebben gemeld om
bij een melding via 112 van een
reanimatie, opgeroepen te worden om te
gaan reanimeren c.q. een AED op te
halen en naar de plaats van bestemming
te gaan. “Kan ik er zo bij als bij mij in de
buurt een hartstilstand plaats vindt?” Via
112 komen de vrijwilligers in actie. Zij
kunnen reanimeren en de AED bedienen.
Dus onbevoegde personen hebben geen
toegang tot de AED in de kast, hoe graag
u het ook zou willen. Dus ik zou zeggen:
waarom wordt u geen vrijwilliger? U hebt
alle mogelijkheid om uw medemens te
helpen door vrijwilliger te worden. In de
cirkel van Basisschool De Brukelum en
de Duivenakker hebben we nog plaats
voor diverse vrijwilligers. Deze zijn op dit
moment nog een klein beetje onderbezet. Dus woont u binnen een straal
van 250 meter van de school of de
Duivenakker, en u hebt een diploma BHV,
EHBO of reanimatiediploma, meld u dan
aan. Hebt u nog geen opleiding daarvoor,
wij leiden u op in een cursus van twee
avonden.(kosten 10 euro) U kunt zich
melden bij Jan Dekkers (381673), Sandra
Janssen (512827), Ad Loos (382034).
Aarle-Rixtel is vanaf nu AED Alert. Heel
Laarbeek is nu compleet ingericht. Onze
dank gaat uit naar de initiatiefnemers: de
Dorpsraden van de vier kernen en
natuurlijk ook naar de gemeenteraad en
de verschillende particulieren, die het
initiatief financieel mogelijk hebben
gemaakt. Reportad.
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Kraamzorg de Zorgboog klaar
voor geboortegolf
Volgens de cijfers van woon-, welzijns- en
zorgorganisatie de Zorgboog varieert het
aantal geboortes in de regio Helmond per
maand. Hierbij is door het jaar heen een
duidelijk patroon zichtbaar is: in de
zomer worden meer kinderen geboren
dan in de winter.
Via de consultatiebureaus in de regio,
weet de organisatie hoeveel baby’s er
maandelijks bijkomen. Al jarenlang is er
sprake van een geboortepiek in de
maanden vanaf mei tot en met september
en van een geboortedip in de eerste drie
maanden van het jaar.
Geen ‘nee’ verkopen
Ine Eijdems, directeur Kraamzorg en
Jeugdgezondheidszorg van de Zorgboog
gebruikt de geboortecijfers van de afgelopen jaren voor het plannen van de
kraamzorg van het komende jaar. “Wij
zien in het voorjaar en de zomer altijd een
piek in het aantal aanvragen voor
kraamzorg. Dat is ook precies de periode
waarin veel mensen op vakantie zijn en
onze concurrenten vaak hun klanten naar
ons doorsturen. We zijn er daarom trots
op dat we nog nooit ‘nee’ hebben hoeven
verkopen en al jaren - ongeacht feestdagen, vakanties en carnavalsdagen –
kraamzorg leveren van een hoog niveau.”
Klanttevredenheid “Piekdrukte of niet, bij
ons staat kwaliteit en klanttevredenheid
altijd voorop.”, vervolgt Eijdems. “Uit onze
eigen klanttevredenheidsonderzoeken en
uit die van de zorgverzekeraars blijkt dat
meer dan 90% van de respondenten onze
kraamzorg zou aanbevelen bij anderen.
De zorgverzekeraars hebben dit gehonoreerd met voor ons zeer gunstige
prijsafspraken voor 2013. Omdat we dit
graag met onze klanten willen delen krijgt
iedereen die zich bij ons inschrijft voor
kraamzorg direct na de bevalling onze
populaire knuffel Pluim.”
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Bedplassen,
daar wil je toch vanaf!
‘s Ochtends of ‘s nachts natte lakens,
niet durven logeren bij vriendjes, de
vakantie of een schoolkamp dat in het
water belandt. Daar wil je toch vanaf, als
kind én als ouder!
Daarom organiseert GGD BrabantZuidoost op maandag 11 maart een
informatieavond voor ouders van kinderen
in de basisschoolleeftijd die regelmatig in
bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en
rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn
eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar
zindelijk. Ongeveer honderdduizend
kinderen in Nederland plassen nog in
bed. Deze kinderen doen dit niet met
opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel
vaak is een kind moeilijk wakker te
krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd
aangeleerde gewoonte, die u samen met
uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in
samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een
aantal informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook
bespreken we uitgebreid de verschillende
manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op maandag 11
maart in het auditorium van Máxima
Medisch Centrum, De Run 4610 in
Veldhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop
en om 20.00 uur start de avond, die tot
ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor
deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
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Aanmelden
Wilt u een informatieavond bijwonen?
Meld u dan aan via onze website
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer
informatie over bedplassen en de datum
en locatie van de andere informatieavonden. Voor vragen kunt u terecht bij
de sector Jeugdgezondheidszorg van de
GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.
GGD Brabant Zuidoost, partner Centrum
voor Jeugd en Gezin

Vrijwilligerspenningen
Vrijdag 1 februari is na de jaarvergadering
van de supportersclub “De Lieshoutse
Wielrenners” het aftredend bestuurslid
Martien van de Vossenberg de vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek
uitgereikt. De wethouders Frans van
Zeeland, Theodoor Biemans en Hans
Vereijken kwamen hiervoor naar zaal “De
Koekoek”. Frans van Zeeland nam het
woord en reikte de erepenning en bij
behorende oorkonde uit.
Martien van de Vossenberg was 17 jaar
bestuurslid. Na klinkende woorden van de
wethouder werden als blijk van waardering en erkentelijkheid de penningen
en de bijhorende oorkonde uitgereikt.
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Bericht van:
Harmonie De Goede Hoop
Ensembleconcert
op zondag 3 maart
Conferentiecentrum De Couwenbergh zal
op zondag 3 maart gonzen van de
bedrijvigheid en muzikaliteit. Maar liefst
90 leden van Harmonie De Goede Hoop
zullen deze dag alle ruimtes van het
voormalige gemeentehuis gebruiken om
in groepjes van allerlei samenstelling
muziek te maken. Normaal gesproken
musiceren de deelnemers met elkaar in
een vast orkestverband: La Banda, OJO,
slagwerkgroep, Opleidingsorkest of
Harmonieorkest. Maar voor deze verenigingsdag heeft de organisatie alle
muzikanten door elkaar gemixt en ruim
25 verschillende kleinere ensembles
samengesteld.
In de ochtend gaan de groepen beginnen
met het instuderen van de uiteenlopende
muziekstukken, en vanaf 15.30 uur zullen
zij hun concertprogramma laten horen
aan het publiek. Deze optredens zullen
plaatsvinden in twee verschillende zalen
in De Couwenbergh en ieder die geïnteresseerd is, is van harte welkom om te
komen luisteren. Op het programma
staat voor ieder wat wils: niet alleen het
klassiekere ensemblerepertoire, maar
ook veel eigentijdse en populaire nummers die speciaal voor deze dag gearrangeerd zijn. Ook het Leerlingenorkest en
de AMV-groep zullen zich nog laten
horen. Het ensembleconcert heeft een
‘loop-in-loop-uit’-karakter: tussen de
optredens door moet de samenstelling op
het podium even worden aangepast, en
dan kan ook het publiek makkelijk
aanschuiven of doorschuiven naar de
andere zaal. U kunt dus zelf bepalen wat
u het liefste wilt beluisteren. De Goede
Hoop vindt het leuk om zich zo eens op
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een hele andere manier te kunnen
presenteren aan het publiek en we hopen
u dan ook te mogen begroeten op
zondag 3 maart 2013, vanaf 15.30 uur in
De Couwenbergh.

Spooknota van Centrale
Bedrijven Register
Diverse organisaties in Laarbeek, waaronder ook vrijwilligersorganisaties, hebben in de afgelopen weken een factuur
ontvangen van het Centrale Bedrijven
Register.
Onder meer het Gemeenschapsblad in
Aarle-Rixtel en het Oranjecomite in
Lieshout ontvingen deze factuur.
Het gaat om een rekening voor registratie
voor een bedrag van bijna driehonderd
euro. Het betreft hier een zogenaamde
spooknota.
Organisaties worden gewaarschuwd en
geadviseerd om deze rekening niet te
betalen.

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.
Huidverzorging ‘La Belle Vie’ Ook
voor permanente make-up. Wenkbrauwen
en eyeliner. 10% korting in februari en
maart 2013. Wij werken met Biodroga,
Sans Soucis & Atamé. Heindertweg 24
0492-383024.

www.gemeenschapsblad.nl

Bericht van: 50 jaar geleden
19 februari R.K. Jonge Boerenstand
Zaterdag hebben de leden van de
plaatselijke R.K. Jonge Boerenstand hun
jaarlijkse droppings avond gehouden. Ze
werden “gelost” in de bossen van AstenHeusden. De afstand van de groepen
varieerde van 9 – 20 km. Dit kwam ook
tot uiting in het tijdsverschil bij aankomst.
De prijzen werden als volgt verdeeld: 1. J.
Beniers en P. v.d. Boogaard 80 minuten;
2. H. Smulders, J. v. Stiphout en H. v.d.
Boogaard 82 min.; 3. L. Raaijmakers, A.
Nooijen en A. Biemans 89 min.; 4. E.
Bekx, P. Jansen en H. van Asten 90
min.; 5. P. Verschuuren, G. v.d. Heijden
en J. Heesakkers 91 min.; 6. H. v.
Stiphout, A. v. Dommelen en Th.
Verbakel 105 min.; 7. J. Heesakkers, B.
Heesakkers en R. v. Bokhoven 161 min.;
8. N. Verhoeven en Chr. Verhoeven 163
min.; 9 J. Nooijen, A. Nooijen en Fr.
Verschuuren 166 min.
25 februari
Pastoor Koenen overleden
Zaterdag overleed in Lieshout de zeer
eerwaarde heer Johannes Maria Jozef
Koenen, oud pastoor van de parochie
O.L. Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel.
Hij werd priester gewijd op 23 juni 1901,
was kapelaan te Cuyck aan de Maas van
1902 tot 1916 en daarna tot 1922 in
Eindhoven. Hij volgde op 23 juni 1922
pastoor Maas op als pastoor van AarleRixtel, terwijl pastoor Maas deken en
pastoor werd in Eindhoven. De zeer
eerwaarde heer Koenen – een broer van
de bekende schrijfster Marie Koenen –
werd geïnstalleerd als pastoor te AarleRixtel op 13 augustus 1922 door de
deken van Helmond, de hoog eerwaarde
heer Rath. Op 6 maart 1952 kreeg
pastoor Koenen eervol ontslag. Hij
vestigde zich bij de eerwaarde zusters in
Lieshout. In zijn lang priesterleven vierde
hij in Aarle-Rixtel zijn 25 , 40 en 50 jarig
priesterfeest en zijn 25 jarig pastoraat in
deze parochie. Vooral bij zijn 40 jarig
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priesterfeest werd hem door de gehele
gemeente een grootse hulde gebracht. Al
direct bij zijn benoeming in Aarle-Rixtel
werd door zijn toedoen de kerk
uitgebreid. De begrafenis zal donderdag
om elf uur plaats hebben te Aarle-Rixtel.
28 februari Grote brand in
gymnastiekzaal van “Mariëngaarde”
te Aarle-Rixtel
Gisterenmiddag tegen vier uur ging voor
de zoveelste maal dit jaar de brandsirene
voor een brand, die ditmaal was uitgebroken in het zusterklooster “Mariëngaarde”
aan de Bosscheweg. De brandweer was
binnen enkele minuten aanwezig. Burgemeester Janssens riep direct de hulp in
van de brandweer uit Helmond, die in
recordtijd arriveerde. De brand was
uitgebroken onder het toneel in het
gymnastieklokaal. De brandweerkorpsen
konden niet verhinderen dat het toneel,
toneel benodigdheden en de zeer vele
decors een prooi der vlammen werden.
De onder het toneel gelegen opslagruimte, waar attributen van de gymzaal
waren opgeborgen en waar nog verleden
week voor ruim duizend gulden nieuwe
spullen waren opgeslagen, stond in korte
tijd in lichter laaie. De diverse aanbouwen, zoals huishoudschool en
keukens leden flinke waterschade. De
oorzaak van deze brand, aldus moeder
overste, is onbekend, maar, zo vertelde
ze verder, door het vlugge en kordate
optreden van de brandweer, kon groter
onheil worden voorkomen.
28 februari Een mooie geste
Door de kinderen van van Horrik op de
Opstal werd met de Vastenavonddagen
met de rommelpot rond gegaan. Ze
haalden een mooi bedrag op, welke werd
af gedragen aan een bestuurslid van
Helmond en omgeving van “Het Zorgenkind”, de heer A. Kweens, die zal zorgen
dat dit geld bij het bestuur zal worden af
gedragen.

