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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 16 maart t/m vrijdag 22 maart
Zaterdag 16 maart – 5e Zondag van de Vasten.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Tot welzijn van de parochie
Zondag 17 maart - 5e Zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders Biemans – van der Heijden
Fien Sterken
Theodora van Roij – van Wetten
Overleden ouders van Asten – van Breugel
Overleden ouders van den Heuvel – Jansen
Hans van den Heuvel
Overleden ouders Loomans-Nooijen
Dorien Tersmette

(verj.)
(sterfdag)
(par.)

Week van zaterdag 23 maart t/m vrijdag 29 maart
Zaterdag 23 maart Goede week
18.30 uur Kerk Eucharistieviering – Gezinsviering Palmpasen
Gezinsviering met Palmwijding.
De kinderen gaan gezamenlijk met hun palmpasenstokken de kerk in.
Zondag 24 maart – Palmzondag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dames- en Herenkoor
Tonia van Dijk
(fund.)
Dora Rovers – Maas
(buurt)
Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings
Harrie van Boxmeer
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
Martien Verbeeten
(j.get.)
Overleden ouders van der Heijden – van Melis en Jo
Truus Verbakel – van der Heijden
(sterfdag/kaartclub)
Overleden familie Heesakkers – Ceelen
Overleden familie van Doren – van de Broek
Rudolph Raymakers
Bijzondere intentie
(fam. v. Boh.)
Tot welzijn van de parochie
Dinsdag 26 maart
19.00 uur Kapel – BOETEVIERING - Dameskoor
Donderdag 28 maart – WITTE DONDERDAG
19.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Vrijdag 29 maart – GOEDE VRIJDAG - Dag van Vasten en Onthouding.
15.00 uur Kerk – Kruisweg
Plechtige Kruisweg m.m.v. het Dameskoor
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19.30 uur

Kerk – Kruisverering
Plechtige viering van het lijden en sterven van
Onze Lieve Heer Jezus Christus m.m.v. Dames- en Herenkoor
VIERINGEN MET PASEN
Zaterdag 30 maart - Paaszaterdag / Stille zaterdag
20.00 uur Kerk - Paaswake m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Zondag 31 maart - PASEN Verrijzenis van de Heer
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor De Klokkengieters
Maandag 1 april - Tweede Paasdag
10.00 uur Kerk – Gezinsviering - samenzang
Getrouwd
Hilde van Eijndhoven en Bart Bouwman.
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.
Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Beste Parochianen die niet meer mobiel zijn.
Ook u hoort erbij!
We kunnen als u dat wenst, elke veertien dagen na de H. Mis de H. Communie bij u
thuis te brengen. Vanaf 11.00 uur kunt u ons dan bij u thuis verwachten.
U kunt zich telefonisch aanmelden op tel. Nr. 381215 of via een briefje in de
brievenbus van de pastorie aan de Heindertweg 1. Het kan ook via de mail
olvpres1@onsmail.nl of bellen naar Tosca Ruiters tel. 382531.
Een paar vrijwilligers zijn graag bereid om u deze dienst te bewijzen.
Samen vormen we de geloofsgemeenschap, thuis en in de kerk!
De Communie groep.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op donderdag 28 maart
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 21 april a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.
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BOETEVIERING/BIECHTGESPREK
Op dinsdag 26 maart is er om 19.00 uur als voorbereiding op het feest van Pasen
een boeteviering in de Maria-kapel aan de Bosscheweg.
Als u zich op een persoonlijke manier voor wilt bereiden op het feest van Pasen,
kunt u met de pastor een afspraak maken voor een biechtgesprek, om daarna
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Tel. 462497.
WITTE DONDERDAG op 28 maart a.s.
PAASGAVEN: Graag uw gaven voor de fruitmandjes naar de kerk brengen!!
Tussen 10.00 en 13.00 uur is er gelegenheid voor het brengen van fruit, blikjes,
eieren, koekjes enz. naar de kerk. Van deze gaven worden zgn. fruitschalen gemaakt,
bestemd voor de zieke en eenzame parochianen. Om u daaraan te herinneren, zullen
de klokken op Witte Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur worden geluid.
We waarderen het bijzonder wanneer u even de naam wilt doorgeven van iemand
waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking komt om een fruitmandje van de
medeparochianen te ontvangen. I.v.m. de wet op de privacy worden de namen
van mensen die in een verpleegtehuis zitten niet meer doorgegeven. Wij
vragen U nadrukkelijk of u die namen zelf door wil geven. Alleen de mensen
waarvan de namen doorgegeven zijn, ontvangen dan een paasgave van de parochie.
Tel. Wilma v. Brug: 382587.
GOEDE WEEK VASTENZAKJES
In de Goede Week worden de Vastenzakjes op zaterdag 23 maart, maandag 25
maart of dinsdag 26 maart bij u thuis opgehaald.
U doet toch ook mee? De parochianen die de zakjes bij u thuis komen ophalen,
hebben een legitimatiebewijs en een zak van de parochie bij zich. Bent u niet thuis, of
bent u vergeten om het zakje te vullen en klaar te leggen, geen nood! Op beide
paasdagen staat de bus achterin de kerk voor na- en laatkomers. U kunt uw zakje ook
op de pastorie afgeven.

Dankbetuiging
Wij danken u hartelijk voor uw steun en betrokkenheid bij het
overlijden van mijn vrouw, ons mam en lieve oma

Clara van der Putten – Geerts
Wij danken ook de huisartsen en de verpleging van het Elkerliek ziekenhuis
voor alle goede zorgen.
Jan van der Putten, kinderen en kleinkinderen.
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Gezinsviering
Pasen dit jaar
op 2e paasdag!
We nodigen alle kinderen, klein en groot,
en hun ouders en grootouders van harte
uit om samen het paasfeest te vieren op
2e Paasdag, maandag 1 april om
10.00 uur in de kerk.

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.
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).
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.
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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.
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.
Zowel bij de palmpasenviering als bij de
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.

K lokje
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.
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Samen delen, samen spelen:
Peuter- en kleuterviering
Wil jij het boek, of liever de beer, of
spelen we samen deze keer? Ik heb een
broodje, jij hebt er geen, wil je een stukje,
je krijgt het meteen! Er is genoeg voor
iedereen als we samen delen. Daar ging
het om in de peuter- en kleuterviering van
24 februari.
Wat kwam er deze keer uit onze kleurrijke doos? Natuurlijk weer plaatjes om
de doos nog mooier te maken. En er was
het prentenboek van Lieselotje en de
koning. De koning gaat met Lieselotje
naar de speelzaal, maar hij laat zijn fruit
thuis op het aanrecht liggen. Niet zo
handig natuurlijk, maar geen nood, want
van alle kindjes krijgt hij wat lekkers. In
het Bijbelverhaal deelt Jezus vijf broden
en twee vissen met heel veel mensen,
iedereen krijgt wat, niemand wordt
overgeslagen. En tot ieders verbazing
blijkt er meer dan genoeg voor iedereen.

“Goede God, U hebt ons de aarde
gegeven. We kunnen er meer dan
genoeg voedsel uit laten groeien om alle
mensen eten te geven. Toch hebben veel
mensen honger, omdat wij niet altijd
delen met elkaar. Laat ons in de
komende weken voelen, hoe fijn het kan
zijn om niet alles voor onszelf te willen
houden, maar te delen met anderen.”
Het is ontzettend fijn om ook met kleine
kinderen het rijke gedachtengoed uit de
Bijbelverhalen te delen. Om opa’s en
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oma’s de gelegenheid te geven de mooie
dingen uit de hen zo bekende tradities,
zichtbaar te maken voor hun kleinkinderen. Om met kinderen en hun
ouders stil te staan bij alle goede en fijne
dingen uit het leven, om samen dankbaar
te zijn.

Een leuke viering, een gezellig samenzijn bij de zusters Ursulinen naast de
kerk, een beker ranja, een deelbrood
deze keer en natuurlijk koffie en thee voor
de grote mensen.
Vind je het ook leuk om de volgende keer
te komen. Let dan op de aankondigingen.
Pasen vieren we samen met de grotere
kinderen in de gezinsviering op 2e
paasdag om 10.00 uur. Maar verderop in
het voorjaar komt er ook weer een peuter
– en kleuterviering.
Wil je graag persoonlijk een uitnodiging
ontvangen mail dan je mailadres naar:
Annemiek Kamp (annemiek@schok.net,
zwanendreef 12). Heb je geen e-mail geef
dan je gewone adres even door.

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

ZHINENG
Instructeur: EMILIE KOOLEN
Zhineng instructeur niveau 1 en 2
In het voorjaar starten er weer twee nieuwe cursussen Zhineng.
Zhineng is een Chinese bewegingsleer en wordt ook wel genoemd meditatie in
beweging voor de westerse mens. Het is geschikt voor mensen van alle
leeftijden en voor mensen met beperkingen.
Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal vijf personen.
De cursus bestaat uit 10 lessen van 1½ uur en wordt gegeven in Aarle-Rixtel,
Lieshoutseweg 1.

Ook worden er op aanvraag workshops gegeven.
De cursussen starten op dinsdagavond 26 maart en donderdagochtend 28
maart.
Informatie en inschrijving:
Telefonisch via 0492-381977
e-mail: e.j.m.koolen@freeler.nl
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Beste dames
Paasstukje maken op 26 en 27 maart.
U heeft zich hiervoor opgegeven.
Zelf meebrengen: snoeischaar,lijmpistool
en materiaal voor op te maken.
Veel succes.
Bestuur KVO

I.V.N. Laarbeek
I.V.N. Laarbeek heeft voor je de volgende
lezing op donderdag 21 maart a.s:
Het liefdesleven van insecten verzorgd
door Pieter van Breugel. Het voorjaar
komt er weer aan, ook tijd voor de dieren
om zich te gaan voortplanten en een
partner te gaan zoeken. Ook voor de
insecten.
Bij hen spelen geuren en kleuren een
belangrijke rol, maar ook verleidelijke
geluiden en cadeautjes worden in de
strijd geworpen. Sommige soorten houden het op een brutale overval.
Pieter gaat in op de manieren waarop
insecten tot liefde komen. Aan de hand
van diverse vermakelijke en leerzame
voorbeelden wordt duidelijk dat er voor
insecten veel aangelegen is hun eigen
genen door te geven en dat ze daarbij
rivalen niet dulden of te slim af willen zijn.
vrouwelijke insecten vallen niet op elke
man en komen pas na veel wikken en
wegen tot een partner keuze.
Al denken insecten niet zoals wij, het is
zeker interessant om van diverse insectengroepen voorbeelden te zien, waar wij
mensen wat van kunnen opsteken.
Daarbij heeft Pieter prachtige opnames.
Bent U nieuwsgierig geworden?
Kom dan zelf kijken en luisteren op
donderdag 21 maart om 20.00 uur in ons
I.V.N. gebouw “de Bimd”Het is gratis ook
als je geen lid bent!
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RK. Kerkkoor Herenkoor De
Cantorij is op zoek naar zangers.
Parochieel Herenkoor De Cantorij uit
Aarle-Rixtel bestaat momenteel uit 14
zangers. Onder de inspirerende leiding
van dirigent Rob Rassaerts verzorgt De
Cantorij één keer per maand de gezangen in de zondagse hoogmis.
Hiernaast worden op verzoek andere
kerkdiensten verzorgd, al of niet samen
met het Dameskoor.
Wij streven ernaar om zoveel mogelijk
samen met de aanwezige kerkgangers,
de kerkdiensten muzikaal te omlijsten.
Het repertoire bestaat uit Gregoriaanse
en Latijnse gezangen en liederen uit de
GVL bundel.
Bovendien brengen wij, aangepast aan de
gelegenheid, overige één- en tweestemmige muziek ten gehore.
Het enthousiasme druipt nog van ons
koor af maar we ontkomen er niet aan,
ook wij worden ouder.
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe
leden.
Voelt u zich nog jong, houdt u van zingen
en hebt u enige binding met de kerk.
Neem dan contact met ons op.
Wilt u een indruk hebben van ons koor,
kom dan eens naar ons luisteren in een
door ons verzorgde dienst of kom naar
onze repetitie op donderdagochtend om
9.30 uur.
RK. Kerkkoor Herenkoor De Cantorij
Secr: Bert van Zutphen
Tel: 0492382234
E-mail: bvzutphen@hetnet.nl

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

www.autoschadeverbakel.nl
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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
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.

PASSIECONCERT GEMENGD
KOOR DE KLOKKENGIETERS
AARLE-RIXTEL.
Op zondagmiddag 17 maart a.s. zal
Gemengd Koor De Klokkengieters AarleRixtel samen met Kamerkoor Sine
Nomine een passieconcert geven in de
kapel van het Missieklooster Kostbaar
Bloed in Aarle-Rixtel. Samen met Sine
Nomine zal uitgevoerd worden het Stabat
Mater van Josef Gabriel Rheinberger.
Medewerking zal ook worden verleend
door Margot Pagels, sopraan en Arjan
Mooij, oganist. Het concert zal ongeveer
1 uur duren. Aanvang van het concert is
15.00 uur. De entree is gratis.
Het geheel staat onder leiding van Rob
Rassaerts.
Dit passieconcert zal ook uitgevoerd
worden op Goede Vrijdag 29 maart in de
kapel van het Elkerliek Ziekenhuis in
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Helmond. Tijdstip van aanvang is 19.00
uur. Hier ook gratis entree.
Tevens nodigen wij u uit voor de hoogmis
van Pasen op 31 maart a.s. in de
parochiekerk van Aarle-Rixtel in de
Dorpsstraat, die ook door Gemengd Koor
De Klokkengieters zal worden verzorgd.
Aanvang van deze viering is 10.00 uur.
Wij stellen het op prijs u op deze dagen
te mogen begroeten.
Bestuur, dirigent en leden van Gemengd
Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel.

Bavaria expositie in Bibliotheek
In de Aarle-Rixtelse bibliotheek is
momenteel een tentoonstelling ingericht
van een verzameling Bavaria spullen.
Eigenaar van deze verzameling, Mari
Berkvens uit Mariahout is hier ongeveer
20 jaar geleden mee gestart.
Begonnen met een glas van Bourgondisch Eindhoven zijn er op dit moment
bijna 750 glazen en pullen in zijn bezit.
Hij heeft hiervoor in zijn huis een
museum ingericht waar niet alleen glazen en pullen te bezichtigen zijn, maar
alles wat te maken heeft en had van de
Bavaria brouwerij en 3es uit Lieshout.
De verzameling omvat o.a. speelkaarten,
luciferdoosjes,aanstekers,
klokken,
vaten, bier en limonadeflesjes, kratten,etiketten, viltjes enz.
Het museum is alleen op afspraak
geopend telefoon nr: 06-25444759 op
welk nummer ook spullen voor uitbreiding
van de verzameling aangeboden kunnen
worden.
De tentoonstelling in de bibliotheek, waar
een klein gedeelte van zijn uitgebreide
verzameling te zien is, is tijdens de
openingstijden van de bibliotheek te
bezichtigen en wel tot eind maart.
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Bericht van:
Harmonie De Goede Hoop
Oud ijzer
Na de geslaagde actie van vorig jaar,
komt ook dit jaar Harmonie De Goede
Hoop uw oud ijzer weer ophalen. Op
zaterdag 16 maart rijden er 7 groepen
door Aarle-Rixtel om ijzer in te zamelen.
Om 9 uur ’s ochtends zal de actie
starten en komen de leden van de
harmonie bij u langs. Al uw oud ijzer dat
aan de straat gezet is, zullen zij ophalen.
Maar ook andere metalen worden
meegenomen, zoals koper, rvs, elektra
draad, etc. Helaas zullen zij de koelkasten, diepvrieskasten en vaatwassers
moeten laten staan.

Concert OJO in Helmond.
Op zondag 17 maart a.s. is OJO
uitgenodigd deel te nemen aan het
voorjaarsconcert van Seniorenharmonie
Helmond (v/h TOV orkest) waarbij ook het
Stedelijk Helmonds Seniorenkoor een
optreden zal verzorgen. Het concert
wordt gehouden in het TOV ontmoetingscentrum, Azalealaan 40 te Helmond en
begint om 14.00 uur. Achtereenvolgens
zal opgetreden worden door de
Seniorenharmonie, het Seniorenkoor en
OJO zal het concert met hun optreden
afsluiten.

Concert in Eersel
In het kader van het 120-jarig bestaan
van harmonie De Goede Hoop uit Eersel
zijn wij met onze harmonie uitgenodigd
om hun jubileumconcert mede te verzorgen.
Waarom heeft de harmonie uit AarleRixtel een band met de harmonie uit
Eersel? Welnu, harmonie De Goede
Hoop uit Eersel was er eerder dan onze
harmonie, maar ging ter ziele in 1874. In
datzelfde jaar is de harmonie in AarleRixtel opgericht en men heeft toen de
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gehele inventaris van de harmonie uit
Eersel overgenomen voor 80 gulden, te
weten: 15 koperinstrumenten, 6 klarinetten en een grote trom, alsook het vaandel met de naam De Goede Hoop. In
1893 is de harmonie in Eersel heropgericht en viert dit jaar het 120-jarig
bestaan waarbij wij zijn uitgenodigd.
Het concert, dat gratis toegankelijk is,
wordt gehouden op zaterdag 23 maart
a.s. in verenigingsgebouw De Muzenval,
Dijk 7 te Eersel en begint om 20.00 uur.

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort met de
jaarlijkse, landelijke collecte. In de week
van 10 t/m 16 maart 2012 gaan ruim
60.000 vrijwilligers langs de deuren om te
collecteren voor de bestrijding van reuma
en artrose. Vanuit ons eigen Aarle-Rixtel
zijn er 24 vrijwilligers die bij u aan de deur
komen, laat ze niet voor niets komen.
In Nederland leven ruim twee miljoen
mensen met deze ingrijpende aandoening die niet te genezen of te
voorkomen is. Onderzoek naar de
oorzaak en behandeling van reuma is
kostbaar. Daarom is uw bijdrage hard
nodig. In dit Gemeenschapsblad vindt u
een zakje dat u vast klaar kunt leggen.
Zakje kwijt? Niets aan de hand u kunt uw
bijdrage ook los in de collectebus doen!
Alvast hartelijk dank!
Het Reumafonds
Aarle-Rixtel

K lokje
Te koop:
Honden en kattenvoer. div soorten en
zeer goed. Vesters Agrarische Groothandel BV Torenakkerweg 1, Aarle-Rixtel
Tel: mob: 0625035056

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

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl

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

Onze showroom
bestaat 10 jaar!

FEESTAANBIEDING:
Bij aankoop van 5 m² tegelvloer 1 m²
GRATIS!!!!
(behalve tegels uit de aanbieding)

MELL

de scootmobiel winkel is verhuisd naar : Torenakkerweg 8a te Aarle Rixtel
MELL , het adres voor
* Scootmobiel
* Rolstoel
* Rollator
* het HUREN van een scootmobiel of rolstoel
Ook voor onderhoud en reparatie kunt U bij ons terecht.
Laat voor het mooie weer begint , Uw scootmobiel door ons nakijken.
MELL Telefoonnummer 0492-599930 mobiel 0613188117
www.mell.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
ZOMERMARKT HUIZE PADUA, 2
JUNI 2013
Op zondag 2 juni 2013 vindt de zomermarkt plaats op Huize Padua.
Van 10.00 uur tot 16.00 uur staan er ruim
130 kramen en 60 grondplaatsen met
tweedehands spullen, plantjes en originele zelfgemaakte artikelen opgesteld op
het sfeervolle terrein van Huize Padua.
Voor de kinderen zijn er diverse kermisattracties, er is veel live muziek en entertainment, verschillende oude ambachten,
gezellige terrasjes en natuurlijk volop
lekker eten.
Wilt u een kraam huren of een
grondplaats reserveren voor deze markt
Dat kan uitsluitend via onze website
www.ggzoostbrabant.nl/zomermarktHP
vanaf vrijdag 8 maart 18.00 uur tot vrijdag
22 maart 18.00 uur. Het is dus niet meer
mogelijk om telefonisch te reserveren!
Kosten voor een kraam bedragen € 22,50
en voor een grondplaats betaalt u €
12,50. U kunt maximaal 1 kraam of 1
grondplaats reserverenen en wij vragen €
10 borg. Deze borg krijgt u na afloop van
de markt terug. Vorig jaar waren alle
kramen binnen een mum van tijd
verhuurd, dus wees er snel bij!

Opening ontmoetingsruimte
Zonnetij in Aarle-Rixtel
Zaterdag 16 maart zal Savant in
samenwerking met welzijnsorganisatie
Vierbinden voor het eerst de deuren
openen van de ontmoetingsruimte van
Zonnetij in Aarle-Rixtel. In deze ontmoetingsruimte van het prachtige nieuwe
Zonnetij kunnen mensen gebruik maken
van diverse activiteiten, zoals met elkaar
genieten van een smakelijke en gezonde
maaltijd.
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Om 14.00 uur zullen wethouder van
Zeeland van de gemeente Laarbeek, Dhr.
Heling directeur van Savant en Dhr.
Brosens directeur van de Woningstichting
een speech houden. Daarna zal een
openingshandeling plaatsvinden waarna
Savant officieel de organisatie van de
ontmoetingsruimte aan Vierbinden zal
overdragen.
Na de officiële opening kunnen bewoners
van Zonnetij maar ook iedereen die wil tot
16.30 uur een kijkje komen nemen in de
ruimte. Er is een kleine welzijns- en zorgmarkt van instellingen en vrijwilligersorganisaties , muziek en ook een hapje
en een drankje zullen niet ontbreken.
Voor alle kinderen zal er heerlijke verse
popcorn zijn.

Wim Daniëls op 22 maart
in het Kouwenbergs kerkje.
Op vrijdag 22 maart houdt Wim Daniëls
een “literaire avond”in het Kouwenbergs
kerkje in het kader van de Boekenweek
2013 Wim leest o.a. voor uit eigen werk
en vertelt hoe hij als arbeidersjongen uit
Aarle-Rixtel uiteindelijk schrijver is
geworden. Was dat een lastige weg of ging
het min of meer vanzelf? Wim is tegenwoordig regelmatig te gast bij het
praatprogramma van Pauw en Witteman.
Daarnaast is hij o.a. al langere tijd actief
als columnist in het radioprogramma
“Spijkers met koppen”. Tijdens deze avond
gaat Wim ook in gesprek met Ab Claessen
uit Aarle-Rixtel . Ab was docent Nederlands en leidt verschillende leesgroepen.
Ab brengt onder meer Kees van Kooten,
de schrijver het boekenweekgeschenk
2013, voor het voetlicht. Er is op deze
avond ook volop gelegenheid tot het stellen
van vragen. Let op: De bijeenkomst begint
om 19.30 uur en duurt tot plm. 21.00.
Entree: 5 euro.
Kaartjes zijn te reserveren via 0492 382943

ReportAd:
Dorpsfeesten 2013, gezellig als
vanouds met een nieuwe twist.
Het is alweer maart en dat betekent dat
dorpsfeesten 2013 steeds dichterbij
komt. Alle voorbereidingen zijn in volle
gang om er ook dit jaar weer een groot
feest van te maken. De afgelopen jaren is
er achter de schermen van de
dorpsfeesten veel veranderd. De groep
die al jaren de dorpsfeesten organiseert
is aangevuld met een aantal jongeren die
veel creativiteit met zich mee hebben
gebracht. Hierdoor zijn er steeds meer
ideeën gekomen om de dorpsfeesten te
verbeteren. In november 2012 zijn een
vijfentwintig tal mensen uitgenodigd om
de dorpsfeesten te evalueren. Hier werd
kritisch geluisterd naar de meningen en
ideeën van deze verschillende Aarlese
bewoners. Het heeft de organisatie input
gegeven om aan de slag te gaan met een
aantal aspecten binnen de dorpsfeesten.
Dit jaar nemen 16 ploegen bij de
volwassenen en 8 jeugdploegen deel aan
het jaarlijks terugkerend spektakel. Dat
is alweer meer dan vorig jaar. De
jeugdploegen hebben hun programma op
vrijdag en zaterdag. De volwassenen van
vrijdag tot en met zondag.
Voor de jeugd is er dit jaar voor het eerst
na de optredens een disco gepland.
Meteen daarna, rond 22.00 uur, begint de
quiz voor de volwassenen. Nieuw is dat
meerdere groepen met de quiz kunnen
meedoen dit jaar. Hiervoor hoeven ze niet
deel te nemen aan de dorpsfeesten zelf.
Reportad is in gesprek met enkele leden
van de organisatie van de dorpsfeesten.
Te weten: Michael Ketelaars, Marieke en
Janneke Broere en Rico Verbakel. Ze
vertellen over de bijeenkomst in 2012
waar allerlei ideeën naar voren kwamen.
“Ja,” vertelt Rico enthousiast, “we
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hebben aandachtig geluisterd naar alle
opmerkingen. We zijn hier nadien in
werkgroepen mee aan de slag gegaan.
Eén van de aspecten die naar voren
kwam, was dat het leuk gevonden zou
worden als de quiz ook open zou staan
voor deelnemers die wel van de
gezelligheid willen proeven waar de
dorpsfeesten om bekend staan, maar
niet aan alle onderdelen willen meedoen.”
Dit idee is binnen de organisatie verder
uitgewerkt. De quiz is hierdoor dit jaar
voor alle inwoners van Aarle-Rixtel
toegankelijk. Men kan meedoen met een
groep, bestaande uit minimaal 8
personen. Onderwerpen die aan bod
komen zijn: actualiteiten/nieuws vanaf
januari 2013, sport, Aarle-Rixtel/Laarbeek
en muziekfragmenten van de jaren 60 tot
nu. Wanneer je dus een team
samenstelt met verschillende generaties,
ben je in je voordeel. De quiz duurt van
22.00 tot 24.00 uur en alle groepen
krijgen, zoals gebruikelijk bij de
dorpsfeesten, een eigen tafel met banken
toegewezen. Er wordt gebruik gemaakt
van schriftelijke vragen, beeld en geluid.
“De quiz is erg gevarieerd en heeft een
verrassingselement,”
aldus
Rico
Verbakel. Hij zal deze avond presenteren.
Jorg Krijnen neemt de presentatie van
zaterdag en zondag op zich. Deelname
aan de quiz is gratis. “Het enige dat je
moet doen is een groep van minimaal
acht personen samenstellen. We willen
hier zoveel mogelijk mensen bij
betrekken. Het is een dorpsgebeuren en
iedereen is welkom.”
Reportad constateert een enthousiaste
organisatie die alle vertrouwen heeft in de
opzet van dorpsfeesten 2013. Reportad
wenst hen allen succes toe. Wilt u ook
meedoen aan de quiz als straat,
sportclub, vriendengroep, familie of wat
dan ook? Meld u dan aan bij de
organisatie via info@dorpsfeesten.info,
Reportad.

Op 15, 16 en 17 maart kan iedereen
stemmen voor de dorpsfeesten op
www.kroonappels.nl
waarmee
de
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dorpsfeesten in Aarle-Rixtel een prijs
kunnen winnen van het Oranje Fonds.
Breng dus allemaal een stem uit!

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

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

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

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

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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GARAGESALE WIJK STRIJP e.o.
ZATERDAG 23 maart 2013
Scouting nieuws
De komende periode staat er weer van
alles te gebeuren bij Scouting AarleRixtel. Om te beginnen doen wij dit jaar
ook weer mee met de landelijke actie NL
doet. Wij gaan op 16 maart hard aan het
werk om een opslag voor stookhout te
realiseren. Iedereen die zin en tijd heeft
om mee te helpen (of wie graag eens een
kijkje neemt bij de blokhut) is van harte
welkom. Vanaf 10.00 uur staat de koffie
klaar!
Dit jaar gaan we ook weer zorgen dat uw
terras of tuin er k(l)eurig bij ligt. De
potgrond en bloemenactie wordt dit jaar
voor het eerst gecombineerd tot 1 grote
tuinactie en met heel Scouting AarleRixtel uitgevoerd. Op zaterdag 20 april
komen wij bij u aanbellen om potgrond en
prachtige perkplanten te verkopen. Meer
hierover in een volgend Gemeenschapsblad.
Als laatste willen wij het Culinair
Centrum in Aarle-Rixtel heel hartelijk
bedanken. Wij hebben van hen een
schitterende vergadertafel gekregen,
waardoor ons staflokaal er nog mooier
uitziet. Bedankt! Scouting Aarle-Rixtel.

In de Wijk Strijp en omliggende straten
organiseren een 60-tal bewoners voor de
4e keer een garageverkoop of garagesale.
De toegang is gratis. Een deelnemerslijst
met plattegrond van de wijk is gratis af te
halen op Piushof 19 5735PM te AarleRixtel. De sale vindt plaats op zaterdag
23 maart 2013 van 9.00 - 14.00 uur.
Naast alle straten in de wijk Strijp doen
ook Janssensstraat, Barthold van Heesselstraat,
Langeakker,
Valkendijk,
Buizerdstraat, Rode en Blauwe Schutplein en een stukje Bosscheweg mee. De
deelnemers verkopen op deze dag hun
overtollige spulletjes zoals speelgoed,
kleding, huisraad etc. en zijn te herkennen aan de gekleurde ballonnen en
deelnameposter. Graag tot ziens op deze
markt.

K lokje
Verloren in de Dorpsstraat:
Sleutelbos in een zwart etuitje. Graag
terugbezorgen bij J. Sprengers, Kerkstraat 6 of bij het Kruidvat in de
Dorpsstraat.
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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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Ook op de
buurtbus het kids-kaartje
Vanaf 1 maart is ook op onze buurtbus
de mogelijkheid om met een Kids-kaartje
te reizen.
Een kids-kaartje kost €1,- . Dit kaartje is
een geldig vervoerbewijs voor één kind
vanaf 4 jaar t/m 11 jaar. Het kaartje is, op
werkdagen geldig vanaf 9:00 uur en in het
weekend is het de hele dag te gebruiken.
Het kaartje blijft na aankoop 1 uur geldig,
je kunt er dus ook mee overstappen op
een andere bus van HERMES in het SRE
gebied. Buiten het SRE gebied zijn de
Kids-kaartjes helaas niet te gebruiken.
Met dit kaartje mogen maximaal 3
kinderen (met elk een geldig Kidskaartje) reizen.
Ze moeten wel onder begeleiding van een
volwassene (18+) met ook een geldig
vervoersbewijs (dus OV-chipkaart of
ritkaartje van €3,50) reizen.
Het kaartje lijkt dus vooral bedoeld om
eenmalig kinderen die geen OV-chipkaart
hebben voor een redelijke prijs mee te
kunnen nemen.
Indien kinderen regelmatig met openbaar
vervoer reizen, kan het snel aantrekkelijk
zijn om ook voor de kinderen een
persoonlijke OV- chipkaart aan te
schaffen, omdat ze dan automatisch 34
% leeftijdskorting krijgen.
Voor meer informatie zie ook onze
website: www.buurtbuslaarbeek.nl
Bestuur Buurtbus Laarbeek

Stilte wandeling eerste Paasdag
Na de gebruikelijke zondag ochtend
meditatie zitting start op zondag 31
maart om 10.15 uur de Stilte wandeling.
Inclusief een heerlijk broodje en thee na.
Startpunt Havenweg 2 bij de brug in Aarle
rixtel aanmelden kan via 06 542 801 64
en info@studiopurana.nl
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KINDER- TIENERKLEDING en
SPEELGOEDBEURS SOMEREN
In Cultureel Centrum De Ruchte- Laan
ten Rode 71
Ook al lente-kriebels...
U zult merken dat niet alle kledingstukken van de kinderen nog passen.
Mochten deze kleren in goede staat
verkeren en nog draagbaar zijn, dan is
het een goed idee om ze te verkopen op
de 2de hands KINDER- en TIENERKLEDINGBEURS die wij 2 maal per jaar
organiseren. Ook voor overtollig SPEELGOED kun je bij ons terecht. Alles moet
uiteraard wel heel en compleet zijn.
Over het verkochte wordt 10% onkostenvergoeding ingehouden. Niet verkochte
artikelen gaan retour klant of kun je
achterlaten voor een goed doel.
Verkoop van deelname-stickervellen á 1
euro:
Maandag 4 maart van 18.30 tot 19.30 uur
en dinsdag 5 maart van 15.00 tot 16.00u
in de Ruchte. Max. 3 vellen p.p. (op=op)
De spullen inleveren kun je op dinsdag 12
maart van 19.00 tot 20.30 uur.
De verkoop is op woensdag 13 maart
tussen 14.30 tot 16.00u uur (alleen
kleding) en woensdag 13 maart tussen
18.30 tot 20.00 uur (kleding én
speelgoed). De toegang is gratis. Kleedkamers aanwezig.
Een bezoek aan onze beurs is zeker de
moeite waard!!! Er is altijd een groot
aanbod tegen minimale prijzen.
Voor informatie kunt u opnemen met
0493-494430 of
ineleenders@hotmail.com

K lokje
Tuinman gevraagd:
Wie wil mijn tuin bijhouden? Info: Frans
Vereijken, Koudemaas 21. Tel: 0653566202.

"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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Groeten uit
Aarle-Rixtel
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Naast de tien jubilarissen, van wie wij de
namen vorige keer al publiceerden, werd
Jef van Dijk op onze jaarvergadering extra
in de schijnwerpers geplaatst. Hij bezette
ruim 26 jaar een bestuursfunctie, waarvan
hij 24 jaar als penningmeester fungeerde.
Met algemene stemmen werd Jef
benoemd tot erelid van onze vereniging.
Zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door Carlo van Hoof.
Na een koude start van het wegseizoen,
hebben de warme zonnestralen tot enig
optimisme geleid en kijken wij hoopvol uit
naar onze eerste officiële tocht van dit
jaar welke voorkomt op de landelijke
NTFU-kalender. Deze staat gepland op
zondag 17 maart en heeft als naar de
Reekse Heidetocht. Inschrijven en
vertrekken kan men op die dag tussen
09.00 en 09.30 uur vanaf café de
Vrienden. Er is keuze uit de afstanden 90
en 72 km.. De groep die de kortste
afstand rijdt vertrekt om 09.00 uur en
fietst met een snelheid van 25 km. per
uur. De andere groepen starten om 09.05
en om 09.10 uur, deze rijden de 90 km.
met snelheden van 30 en 28 km. per uur.
Meer informatie is te vinden op onze site,
daarop vindt u ook een uitgebreid aanbod
van tochten.
Op vrijdag 22 maart is bij de Vrienden de
presentatie van de films die Kees
Beekmans heeft gemaakt van al onze
activiteiten in het jubileumjaar 2011. Kees
is er in geslaagd om alles haarfijn in twee
films vast te leggen. De twee films zijn en
een cassette te koop en worden aangeboden op DVD en Blue Ray. De avond
begint om 20.00 uur.

www.gemeenschapsblad.nl
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Meedoen tijdens NL Doet 2013
Wilt u een dag(deel) de handen uit de
mouwen steken voor een stichting,
vereniging of zorginstelling? Doe dan op
15 en 16 maart mee met NLdoet, de
grootste vrijwilligersactie van Nederland.
U maakt dan kennis met vrijwilligerswerk
en helpt een organisatie een klus te
klaren. En reken maar dat het nog
gezellig is ook! Vele handen maken licht
werk. Dus waarom doet u niet mee als
groep? Verzamel uw familie, collega’s,
leden van uw (sport)club of klasgenoten
en zoek een leuke klus uit. Een mooie
manier om samen wat goeds te doen.
Zoek naar een leuke klus bij u in de buurt
en meld u aan! Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: ViERBINDEN
Vrijwilligers-werk Laarbeek, Otterweg 27,
5741 BC Beek en Donk. Telefoon: 0492328807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
Een mooi plan op de Florentiusdreef,
er wordt gezaaid,
rogge, spelt en gerst
dit alles voor de patrijs,
maar die is schuw en eigenwijs,
dus die moet op ontdekkingsreis,
voordat er wordt gemaaid.
We hopen dat de zwaluw dan ook
bezwijkt
voor hun onderkomen,
dat al enkele jaren,
over plan Strijp heen kijkt.
Mocht dat niet lukken,
dan is het nog altijd genieten,
van beleefdelente.nl.,
met o.a. oehoe, valk en ooievaar.
Naar hun avonturen,
ga ik bijna dagelijks turen.
RD
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De Meikever
Met dank aan de jaargetijden want dan
heb je in Nederland altijd een onderwerp
bij de hand. Er is altijd wel iets in ons
weer dat afwijkt of opvalt, zoals vorige
week op 5 maart het warmterecord, voor
wat het waard is, 18.0C. Maar het staat
wel en de weermannen en vrouwen
hadden weer een opwindend verhaaltje.
Ik vond één dag wat weinig, na zo’n
koude, grijze en natte winter. Laat de
zon-vitamientjes maar neerdalen, liever
dan een meteoriet of ander ruimtepuin. Ik
kijk uit naar een kleurig voorjaar en een
mooie warme zomer. Bij de mezen
kriebelt het al want de inspectie van de
nestkastjes is in volle gang. In de
mussenfamilie doen ze het met eentje
minder want de sperwer was vorige week
wel succesvol in mijn achtertuin. Ze
waren te druk bij het voederhuisje en hij
butste er precies bovenop. Triomfantelijk
zat hij daarna op de grond als een
volleerd poelier te plukken. Ik zag hem
nog denken. Voeder jij de mussen maar
lekker vet, dan neem ik er af en toe
eentje. Bij de natuurfoto’s van het ED zag
ik de afgelopen weken meerdere foto’s
van sperwers met hun buit. Ze voelen
zich echt thuis bij de mens. Het was toch
weer even vertederend en weer een
jaartje geleden. Hij kwam laag aanvliegen
boven het slootje bij Schevelingen en
ging even zitten. Net lang genoeg om zijn
fraaie felblauwe kleur op te nemen. Het
ijsvogeltje. In ieder geval een exemplaar
dat de winter heeft overleefd. De andere
helft zit er hopelijk ook nog zodat er weer
aan het nageslacht gewerkt kan worden.
In strenge winters gaat een groot
gedeelte van de populatie verloren omdat
ze afhankelijk zijn van open water om
aan voedsel te komen. Dat is niet het
geval met de patrijs, die scharrelt zijn
kostje wel. Alleen die heeft het probleem
dat zijn biotoop is verdwenen. Weinig
meer te scharrelen. Geen graanvelden,
geen goed grasland , geen dekking.
Gelukkig wel de gemeente Laarbeek die
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een beleid heeft uitgezet waaruit we
enige hoop kunnen putten. Extra aandacht voor een bedreigde soort. Een
groene oase aan de rand van Strijp, met
graanveldjes, fruitbomen en nog meer
leuke dingen. Ik kan dat van harte
ondersteunen maar ik ben bang dat het
een zaak van heel lange adem gaat
worden. Zo makkelijk laat de natuur zich
niet sturen. Bovendien beschikt het
mensenras over exemplaren die weinig of
niets om de natuur geven, zeker niet als
ze daar geen financieel voordeel uit
kunnen halen. Het klinkt misschien wat
hard maar ik zou er genoeg voorbeelden
van kunnen geven. En dan is het vechten
tegen de bierkaai. Er zijn te veel alarmerende berichten dat zaken verkeerd
lopen. En het gaat altijd over geld.
Zonder geld schijnen we geen problemen
meer te kunnen oplossen. Vrijwilligers
genoeg en allemaal met goede bedoelingen. Maar dat is niet genoeg. Onze
vlinders sterven uit , onze bijenvolken
leggen het loodje. Belangrijke schakels
in onze ecosystemen. We kunnen ze
niet missen. Vreemde insecten van
andere continenten veroveren ons land en
we kunnen ze niet meer bestrijden. Zelfs
in onze voedselketens lopen zaken
regelmatig verkeerd en lopen we achter
de feiten aan. Ook hier speelt de mens
soms een kwade rol. Na mij de zondvloed
is hun devies en als ik er maar genoeg
aan kan verdienen. Eigenlijk niet zo’n
opwekkend verhaal maar soms bekruipt
je een gevoel bij het lezen van minder
fraaie zaken. Je kunt je ogen ook sluiten
voor de werkelijkheid. Struisvogelpolitiek.
We kunnen er ook met z’n allen onze
afkeuring over uitspreken. Laat ze maar
weten dat wij er anders over denken. Dat
wij wel hart voor de natuur hebben. En
onze kinderen en kleinkinderen ook zo
willen opvoeden. Respect voor de natuur
en alles wat er om ons heen groeit en
bloeit. Dan kan het toch nog een mooie
zomer worden.
De meikever.
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Bericht van:
Cursus Plezier
op school voor aanstaande
brugklassers
Kinderen die veel gepest worden of
problemen hebben in het omgaan met
andere kinderen, zien er vaak tegenop
om naar het voortgezet onderwijs te gaan.
Om deze kinderen te helpen bij het
maken van een nieuwe start organiseert
de GGD Brabant- Zuidoost ook dit jaar
weer de tweedaagse zomercursus
Plezier op school. De cursus vindt plaats
in de laatste week van de zomervakantie,
vlak voordat de kinderen naar de nieuwe
school gaan. De GGD werkt hierin samen
met GGZ Oost Brabant, GGZ Eindhoven,
OCGH Advies en Welzijn Eindhoven.
Voor wie?
Plezier op school is bedoeld voor
kinderen die op de basisschool gepest
worden, of die problemen hebben in het
omgaan met andere kinderen. Deze
kinderen zien vaak erg op tegen de
overgang naar het voortgezet onderwijs.
Plezier op school helpt aanstaande
brugklassers om met meer plezier en
zelfvertrouwen naar het voortgezet
onderwijs te gaan. In de cursus ervaren
de kinderen dat zij niet de enigen zijn die
kampen met dit soort problemen. Op
speelse wijze leren ze bijvoorbeeld hoe
ze contact kunnen leggen met andere
kinderen, maar ook hoe ze kunnen
opkomen voor zichzelf en hoe ze om
kunnen gaan met plagen of pesten.
Wanneer?
Plezier op school wordt gegeven in de
laatste week van de zomervakantie (week
33) en duurt twee dagen. Om ieder kind
voldoende aandacht te geven, kunnen
maximaal 10 kinderen per groep
deelnemen.
Informatie en aanmelding
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De GGD voert deze cursus als partner in
het Centrum voor Jeugd en Gezin uit voor
een aantal gemeenten in de regio
Zuidoost- Brabant. Daarom kunnen niet
alle kinderen deelnemen aan de
zomercursus.
Wilt u weten of uw kind mee kan doen of
wilt u meer weten over de cursus, neem
dan contact op met de GGD BrabantZuidoost, secretariaat Jeugdgezondheidszorg. Telefoon: 088 0031 390 of per
mail
Secretariaatjeugdgezondheidszorg@ggdbzo.nl.
Voor meer informatie kunt u ook terecht
op de website van de GGD:
www.ggdbzo.nl/ouders/pesten
De GGD Brabant- Zuidoost: partner
Centrum voor Jeugd en Gezin

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
OPROEP
VRIJWILLIGERS
NL. Doet / Oranjefonds
Graag willen wij een aantal vrijwilligers
vragen, die op vrijdag 15 maart a.s., zich
in willen zetten voor een aantal
werkzaamheden in- en rondom de
voormalige pastorie. We hebben als
vereniging KBO een klus aangemeld bij
NL Doet van het Oranjefonds en krijgen
hiervoor een subsidie. We zijn van plan
om het terras en de omgeving van de
Pastorie op te knappen, waaronder het
realiseren van een jeu de boules baan,
rolstoeldrempels bij de ingang en de
tuindeuren, een groot prikbord in de hal
en wat we nog meer tegen komen.
Dus mensen, houd deze dag vrij om
mede onze plannen uit te voeren.
Aanvang van de activiteiten om 09.00 uur.
Heindertweg, Aarle-Rixtel. Informatie te
verkrijgen bij John Pezie tel.382239
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Bericht van:
Workshop HOOIKOORTS - Hoe
kom je ervan af via ademhaling,
voeding en energie-oefening
Op woensdagavond 27 maart a.s.
verzorgt SENZIN de workshop “Hooikoorts - Hoe kom je ervan af”.
De lente komt eraan en daarmee
beginnen voor veel mensen met
hooikoorts de klachten weer.
In deze workshop leert u:
- de achtergronden van hooikoorts;
- praktische maatregelen om hooikoorts
te voorkomen;
- de invloed van voeding op hooikoorts;
- ademhalingsoefeningen tegen hooikoorts;
- energieoefening ter vermindering of
voorkoming van hooikoorts.
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De workshop is deels theoretisch, maar
daarnaast worden de oefeningen u
praktisch aangeleerd, zodat u er daarna
zelf mee aan de slag kunt.
Datum: woensdag 27 maart a.s.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30
uur.
Locatie: Multifunctioneel Centrum De
Dreef, De Duivenakker 76, Aarle-Rixtel
Aanmelden voor deze workshop:
per e-mail: mail@senzin.com of tel.: 0623180081.
SENZIN – Professionals in Qi Gong is
een non-profit organisatie die de promotie
van Qi Gong tot doel heeft.
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Bericht van:

Aan alle inwoners
van Aarle Rixtel.
Het is bijna weer zover.Op zaterdag en
zondag 23 en 24 maart zal ons motorweekend gehouden worden op het terrein
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aan de Lieshoutseweg 72.Dit gratis
toegankelijk evenement zal voor ieder
weer veel motor plezier geven.
Naast nieuwe en oude motoren is er ook
een onderdelen markt waar het rondsnuffelen de moeite waard zal zijn.Ook
zijn er stands met kleding sieraden
helmets boots en vele andere leuke
hebbe dingetjes die te koop worden
aangeboden.Het gehele weekend is er
binnen en buiten vermaak en veel te zien
en gezien worden.OP zaterdagmiddag
live muziek van de Suprice Band.Zoals
u eerder in het vorige gemeenschapsblad
hebt kunnen lezen organiseren wij een
heuse brommercross op de zondagmiddag.
Zaterdagavond in de tent op het terrein
zal de band Third Half weer een spectaculair optreden verzorgen.Deze avond is
gratis en iedereen is van harte welkom
in onze tent.
Op de zondagmiddag is er live muziek
van de band Bad Back Bones
Dit gehele weekend is gratis en
iedereen is van harte welkom.
Tot ziens op 23 en 24 maart. H-D
Liberator

Bericht van: 50 jaar geleden
1 maart Verbond voor Veilig Verkeer
De eerste serie van de vragencompetitie
van het Verbond voor Veilig Verkeer
afdeling Aarle-Rixtel had een overstelpende belangstelling. Uit de vele
inzendingen zijn, na correctie door het
bestuur, drie personen overgebleven met
een gelijk aantal fouten. Deze drie
personen zijn: mevr. V. Rooy – v. Alphen,
mej. F. Verhoeven en de heer Th.
Sprengers. Daar er slechts één prijs was,
heeft het lot moeten beslissen en dit
besliste ten gunste van de heer Sprengers. Op carnavalsmiddag hebben de
heren Peeters en v. Baal, respectievelijk
voorzitter en secretaris van het Verbond
voor Veilig Verkeer, persoonlijk de prijs
van 10 gulden overhandigd en hem geluk
gewenst. Vermeldenswaard is nog dat er
één inzender was zonder fouten, t.w. de
heer v. Heijst, rijinstructeur alhier. Hij
stond er echter op buiten mededingen
van de prijs te blijven. Voor maandag 4
maart kunt u weer het nieuwe vragen
formulier inleveren bij één van de
bestuursleden of het deponeren in de bus
bij de kerk op zondag 3 maart. Er staat
opnieuw een prijs van 10 gulden ter
beschikking voor de inzenders van de
beste antwoorden.
4 maart Bond van Bejaarden
De leden van de Bond van Bejaarden
worden maandag om half tien aan de kerk
verwacht ter bijwoning van de uitvaart en
begrafenis van de heer T. Scheepers.
5 maart Bond van Bejaarden
De leden van de Bond van Bejaarden
worden morgens woensdag om half tien
bij de kerk verwacht om de begrafenis bij
te wonen van hun medelid de heer A.
Scheepers.
7 maart Buurtschap Lieshoutseweg
Gisteravond zijn door het voorlopig
comité van de buurtschap Lieshoutseweg
alle kinderen tussen 4 en 12 jaar
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getracteerd op een zak versnaperingen.
De reden hiervan was, dat de
“Lieshoutseweg” een 1e prijs behaalde
met de carnavalsoptocht, daarvoor een
mooi bedrag in ontvangst mocht nemen,
waarvan eerst de onkosten werden
afgenomen en van het overschot werden
de kinderen getracteerd, 150 in totaal, of
ze wel of niet aan de optocht hadden
deelgenomen.
12 maart Harmonie “De Goede Hoop”
Zaterdag middag hield harmonie “De
Goede Hoop “ haar jaarvergadering in het
repetitielokaal in de oude jongensschool.
In zijn openingswoord kon de voorzitter,
de heer J. Prinsen jr. , ook burgemeester
E. Janssens en directeur v.d. Laar verwelkomen. Bericht van verhindering was
binnen gekomen van o.a. beschermheer,
de heer v.d. Kimmenade. De voorzitter
herdacht het overlijden van de ere
directeur, de heer L. Houët, die zoveel
voor de harmonie heeft gedaan. Spreker
memoreerde enkele successen, die in
het afgelopen jaar werden behaald. Ook
herinnerde hij aan de loterij, die geheel
door de drumband was verzorgd en drie
nieuwe trommen opleverde. Ook de
jaarlijkse rondgang, waarbij men dit jaar
voor het eerst gebruik maakte van
donateurs kaarten, was weer geslaagd,
evenals het donateurs concert , dat in
samenwerking met het gemengd koor
werd gehouden. Bij de bestuursverkiezing werd de heer J. Meulendijks bij
acclamatie herkozen, terwijl in de
vacature, welke was ontstaan door het
aftreden van de heer L. J. de Graef, de
heer P. van Wetten werd gekozen. ’s
Avonds waren de leden van de harmonie
en drumband weer tezamen in clubhuis
café van den Heuvel, waar zij met hun
dames hun jaarlijkse feestavond vierden.
Door enkele leden werden muzikale
nummers ten beste gebracht, terwijl de
heer I. Rooyakkers optrad als conferencier.
HELMONDSE COURANT maart 1963

