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Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven
Past. vd Heuvelstraat 15
Tel 0492 - 383293

De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

Kosten van de advertenties

Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina: € 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen
van advertentie e.d. zullen worden
doorberekend.

Bank: Rabobank 10.14.95.048
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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, Churchil-

laan 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.

Kouwenberg 13 Aarle-Rixtel. 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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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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
19.30 uur Kerk – Kruisverering

Plechtige viering van het lijden en sterven van
Onze Lieve Heer Jezus Christus m.m.v. Dames- en Herenkoor

Week van zaterdag  30 maart t/m vrijdag 5 april

Zaterdag 30 maart - Paaszaterdag / Stille zaterdag
20.00 uur Kerk - Paaswake m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Kevin van de Ven (verj.)
Marinus van den Heuvel
Bertus Verbakel en Astrid
Riny v.d. Ven (K.B.O.)

Zondag 31 maart  Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor De Klokkengieters

Overleden ouders Beekmans – v. d. Berg (verj. vader/fund.)
Familie Manders – Bouw (fund.)
Doortje van Roij (sterfdag)
Overleden ouders Willy en Martina Aarts (Cantorij)
Marinus van den Heuvel
Bernard van den Elsen
Grada Vogels, Edward en Richard
Jan en Marc van Stiphout
Adriaan Loomans
Jes van Roij
Pierre Stals (par.)
Ben Loomans
Eduard Bekx
Frans van den Boom
Maarten Wouters

Maandag 1 april - Tweede Paasdag
10.00 uur Kerk – Gezinsviering - samenzang

Overleden ouders Raaijmakers - Bekx
Woensdag 3 april
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

VIERINGEN MET PASEN
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Week van zaterdag  6 april t/m vrijdag 12 april

Zaterdag 6 april  - Octaaf van Pasen
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang

Frans Vogels
Tot welzijn van de parochie
Zondag  7 april  – 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Guus Luijben (par.)
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen (fund.)
Overleden ouders Martens – Brouwers en Frans Martens
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Annemie Smulders (par.)
Martien van de Kerkhof (100e verjaardag)
Bijzondere intentie

13.00 uur Kapel – Doopviering
Saar Schoonings, Bakelseweg 19A, Aarle-Rixtel

Woensdag  10 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag  13 april t/m vrijdag 19 april

Zaterdag  13 april
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor

Annie en Toon van den Bogaard – van der Heijden  (verj.)
Hans van den Heuvel (Aan De Wielen)
Jo Houben (6e j. get.)

Zondag  14 april  – 3e zondag van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij

Jan van Roij (sterfdag)
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Truus Verbakel – van der Heijden (kaartclub)
Marinus van den Heuvel (buurt)
Dora Rovers – Maas (KBO)
Maria en Piet Coolen - Martens
Tot welzijn van de parochie

Woensdag  17 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed
Donderdag 18 april
19.30 uur Kapel – Bernadetteviering  KVO

Overleden
Riny van den Bogaard, 54 jaar, Kempenstraat 13.
Martien van der Linden, 82 jaar, voorheen Lieshoutseweg 39, overleden te Bakel.
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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.

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.

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.

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
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

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

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.
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Beste dames

Woensdag 27 maart 20.00 uur culturele-
avond. SCC De Ruchte in Someren.
Samenkomst 19.15 uur op het Kerkplein.
U heeft zich hiervoor opgegeven.

Bestuur KVO

Kinderviering 2e Paasdag, 1 april om 10.00 uur
met voor de kinderen die nog niet naar school gaan en voor de
kinderen van groep 1/2 een kindernevendienst!

Op weg naar Pasen vierden we op Palmzondag de intocht van Jezus in Jeruzalem,
met door grote en kleine kinderen prachtig versierde palm-pasenstokken. Wat was er
hard gewerkt en wat zag het er kleurrijk uit!

Op 2e Paasdag om 10.00 uur vieren we met alle kinderen groot en klein het
Paasfeest. Pasen is het feest van nieuw leven. Jezus brengt nieuw licht, met een
nieuwe Paaskaars, speciaal voor de kindervieringen komt dat licht in de viering.

De vraag nu waar het om gaat in de viering is hoe brengen we dit licht van vrede en
vriendschap de wereld in. Hoe wandelt het naar stad en land, naar mensen groot en
klein, hoe wandelt het de huizen in, om er voorgoed te zijn?

We sluiten de viering natuurlijk af met een lekker paasei voor alle kinderen!

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.

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.

Bericht van het parochiebestuur,

Na grondige schoonmaak en restauratie
werkzaamheden zal de Maria – Kapel
aan de Bosscheweg in Aarle – Rixtel
vanaf zaterdag 23 maart aanstaande
weer open zijn voor een ieder die Maria
wil bezoeken om een kaarsje te laten
branden.
Wij nodigen u van harte uit om een
bezoek te brengen aan onze Maria –
Kapel om het resultaat van deze
opknapbeurt te komen bekijken.
Met vriendelijke groet,
Het parochiebestuur.
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Riny van den Bogaard.

Op 12 maart overleed onze dorpsgenoot
Riny van den Boogaard in de leeftijd van
54 jaar. Wij herdenken in hem een
bijzonder gemeenschapsmens, intens
betrokken bij het wel en wee van Aarle-
Rixtel op velerlei gebied. Riny vervulde
naast zijn actieve loopbaan bij de
Koninklijke Landmacht, diverse bestuurs-
functies bij de Stichting  Organisatie
Carnaval Ganzegat en in het kerkbestuur
van onze parochie. Als secretaris van de
carnavalsvereniging was hij gedurende
lange reeks van jaren verantwoordelijk
voor de berichten over carnaval in ons
blad.
Wij hebben hem leren kennen en
waarderen  als een sociaal bewogen,
meelevend en zeer aimabel persoon.
Op 16 maart hebben veel dorpsgenoten
en collega’s tijdens een afscheidsmis in
de parochiekerk op indrukwekkende
wijze afscheid van hem genomen
Wij wensen familie, collega’s en vrienden
veel sterkte toe.
Namens de redactie,
De voorzitter,
Jan den Mulder.
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In memoriam

Collecte week 14 -20 april ‘Aan
wie denkt u ?’ Levens Redden
door onderzoek.
Dotteren, een pacemaker, een icd, een
stent, trombolyse, de AED, een hart-
transplantatie, cholesterol-en bloeddruk-
verlagers. Het zijn een aantal van de
belangrijke uitvindingen van de afgelopen
halve eeuw die de overlevingskans bij een
hart-of vaatziekte vergroten en het leven
van patiënten verbeteren en verlengen.
Zonder onderzoek was dit nooit mogelijk
geweest. Daarom is het zo belangrijk dat
u een bijdrage geeft aan onze collec-
tanten en het voor de Hartstichting
mogelijk maakt om verder te gaan met
hun werk. Iedereen kent wel iemand die
hart  of vaatziekte heeft. Als u geld geeft,
dan doe je dat met je hart. Je denkt dan
aan je vader of moeder, broertje of zusje,
een dierbare vriend(in), of een collega,
buurtgenoot met een hart-of vaatziekte.
Daarom, geef gul in de collecteweek
van 14 t/m 20 april  en u maakt weer
heel veel mensen hartstikke gelukkig.
Namens  comité Aarle-Rixtel , Tonnie
Verleisdonk, Jo kicken, Martien v.d.
Heuvel, Ben Sibon, Wilke v. Thiel en
Jeanne Smits

Beste Dierenliefhebbers

In de omgeving Wielewaal, Nachtegaal-
straat, Mariastraat, Lijstertsraat is een
kattenhater actief.
Deze werkt met gif. Merkt u iets, maak
dan meteen melding bij de dieren-
bescherming tel. 144.
Hoe meer meldingen des te eerder
kunnen ze hem pakken.
Onze kat heeft het helaas niet gered.
Een dierenliefhebster.
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Beste Mensen,

Hier al een berichtje van de
HARTSTICHTING i.v.m de collecteweek
van 14 t/m 20 april. In dit gemeenschap-
blad zit nog geen zakje van de collecte
dit vindt u in het volgende nummer.Dat
komt uit op 15 april en dan is ook de
week van de collecte.
Ook kunnen wij nog wel wat hulp
gebruiken voor te collecteren. Dus als
iemand hier wat tijd voor vrij wil maken
neem dan contact op met  Jeanne Smits
tel. 0492-382612
 Uw hulp is erg belangrijk want mede
hierdoor kan de HARTSTICHTING hun
werk blijven doen.
Met HARTELIJKE groeten comité Aarle-
Rixtel, Tonny Verleisdonk, Jo kicken,
Martien v.d. Heuvel,Ben Sibon, Wilke v.
Thiel en Jeanne Smits.

Specialistisch Centrum voor
Eetstoornissen en Obesitas
verhuist naar Helmond

Alle deskundigheid onder één dak
Het Specialistisch Centrum Eetstoornis-
sen en Obesitas van GGZ Oost Brabant
verhuist 25 maart a.s. van Veghel naar de
locatie ‘t Warant in Helmond. Dit bete-
kent dat cliënten met anorexia nervosa,
boulimia nervosa en een eetbuien-
stoornis, die een intensieve behandeling
met verschillende onderdelen nodig
hebben, voortaan in Helmond behandeld
worden. Ook het zorgaanbod voor cliën-
ten met obesitas wordt vanaf dat moment
op de locatie Helmond aangeboden.
Het Specialistisch Centrum heeft een
bovenregionale functie voor Zuid-Neder-
land. Het Specialistisch centrum voor
Eetstoornissen en Obesitas biedt voor de
doelgroep specialistisch onderzoek en
diagnostiek, behandeling/begeleiding
(individueel en voor het gezin/systeem),
specialistische deeltijdbehandelingen
(jeugd en volwassenen), een opname unit
(7 bedden), E-Mental Health ondersteu-
ning met begeleider, ambulante bege-
leiding in de thuissituatie en nazorg.
Alle deskundigheid onder één dak
Het Specialistisch Centrum voor Eet-
stoornissen wil alle deskundigheid onder
één dak hebben. In gebouw ‘t Warant in
Helmond, waar straks dus ook de
dagbehandelingen gaan plaatsvinden,
heeft het Specialistisch Centrum voor
Eetstoornissen sinds 1 juli jl. een op-
nameafdeling voor cliënten met Anorexia
(7 bedden). Door al onze behandelingen
onder te brengen op deze plek, kunnen
wij de best mogelijke zorg blijven bieden.
Bereikbaar voor cliënten uit de regio
De dagbehandeling voor de jeugd (14 - 17
jaar) blijft vooralsnog in Veghel. Ook kan
op locatie Veghel (aanvullende) ambulan-
te zorg geboden worden voor cliënten uit

de regio Oss/Veghel. Dit om goed
bereikbaar te zijn voor mensen in de
regio Oost-Brabant.
Wie zijn wij?
Het Specialistisch Centrum voor Eet-
stoornissen en Obesitas is een des-
kundig en betrokken team met ruim 20
jaar ervaring met de behandeling van
eetproblemen. Ook ervaringsdeskundigen
maken deel uit van het team. Cliënten
kunnen bij ons rekenen op kwaliteit,
deskundigheid, gelijkwaardigheid, open-
heid en begrip. Ook wetenschappelijk
onderzoek draagt bij aan de kwaliteit,
effectiviteit en verdere ontwikkeling van
onze behandeling. Kijk voor meer
informatie op www.ggzoostbrabant.nl/
eetstoornissen.
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www.autoschadeverbakel.nl
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Oproep
meld je aan voor de Open Praktijk
Route Aarle-Rixtel...

Aarle-Rixtel in de Praktijk
Het is ons opgevallen dat er in Aarle-
Rixtel inmiddels heel wat mensen actief
zijn in een (eigen) praktijk. Het aanbod op
het gebied van ontspanning, bewust leven,
fysieke en geestelijke gezondheid, wel-
zijn, therapie en/of coaching is gevarieerd.
Het is gericht op mensen van alle leef-
tijden en uiteenlopend van reguliere
gezondheidszorg en alternatieve genees-
wijzen tot training, lifestyle en wellness.
Voor mensen op zoek naar hulp is het
echter vaak moeilijk om te bepalen wat
voor hen de juiste weg is naar herstel of
levenskwaliteit. Ook voor veel verwijzers is
het aanbod ondoorzichtig, zij zijn niet
bekend met alle behandelaars en metho-
dieken. En hébben mensen de weg naar
behandeling, begeleiding of activiteiten ge-
vonden, dan is het voor hun familie en
vrienden vaak nog vaag wat er in de prak-
tijk gebeurt, waardoor iemand herstelt,
verandert, zich beter voelt of waarover
iemand zo enthousiast is.
Graag willen wij helderheid creëren en
mensen letterlijk de kans geven een kijkje
te nemen in de praktijk, gelegenheid om
behandelaars te ontmoeten, te ervaren
welke mogelijkheden er zijn en bewust te
kunnen kiezen.

Open Praktijk Route –
zondag 9 juni 2013

Het organiseren van een praktijkroute in
Aarle-Rixtel is een eerste initiatief om
deze helderheid en openheid te creëren.
De praktijkroute is gepland op zondag 2
juni a.s. Inwoners van Aarle-Rixtel en
omstreken hebben deze dag de gele-
genheid om vrijblijvend en kosteloos de
deur van verschillende praktijken binnen te

stappen en kennis te maken met de
verschillende behandelaars en activi-
teiten. Praktijkhouders hebben op deze
dag de gelegenheid zich te presenteren
en inhoudelijke informatie te geven over
hun activiteiten. Met deze route zetten
we het aanbod van praktijken in Aarle-
Rixtel letterlijk op de kaart.
Ben je in Aarle-Rixtel actief in een prak-
tijk, begeleid je mensen en/of organiseer
je activiteiten op het gebied van
ontspanning, bewust leven, fysieke of
geestelijke gezondheid, welzijn, therapie
en/of coaching? Dan nodigen wij je uit
om deel te nemen aan deze Open
Praktijk Route op zondag 2 juni a.s..
Voor meer informatie en aanmelding kun
je contact opnemen met Erik van
Tilburg of Lenette Raaijmakers. Zie ook
de website www.praktijkroute.nl.
Praktijken Contact Avond -
donderdag 11 april
Op donderdag 11 april organiseren we
een contactavond voor alle aangemelde
praktijkhouders. Ook als je nog twijfelt
over deelname aan de Praktijkroute ben
je van harte welkom. Wellicht is deze
avond een begin van een terugkerend
Praktijken Contact voor allen die actief
zijn in een praktijk of die activiteiten
organiseren op het gebied van ont-
spanning, bewust leven, gezondheid,
welzijn, therapie of coaching in Aarle-
Rixtel. De uitwisseling van kennis en
ervaring kan een kwaliteitsimpuls geven
aan ieders werkzaamheden. En zo
indirect ook bijdragen aan de kwaliteit
van leven in Aarle-Rixtel.
Erik van Tilburg – Studio Purana - T 06 -
54280164 E info@studiopurana.nl
Lenette Raaijmakers - Element Creatief
Consult – T 06 47952226 –
E info@speltherapie.nl
Praktijkroute Aarle-Rixtel -
W www.praktijkroute.nl
E info@praktijkroute.nl
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Odyssee bij Wim Beeren Jazz
Society op 27 maart

Op woensdag 27 maart treedt de groep
Odyssee op bij Wim Beeren Jazz
Society in café Van Bracht aan de
Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Odyssee staat voor alt- en sopraan-
saxofonist Paul van der Feen (o.a.
Metropole Orkest), Boy Edgar Prijs-
winnaar en duivelskunstenaar op gitaar
Anton Goudsmit, contrabassist Clemens
van der Feen (o.a. Toots Tielemans) en
drummer Roy Dackus.
Odyssee bewandelt geen platgetreden
paden, maar zoekt, via eigen composi-
ties, door middel van groove, melodie,
harmonie en rhythm naar een nieuwe
betekenis van jazz, zonder de traditie van
deze brede muziekvorm uit het oog te
verliezen. Vier markante improvisatoren
die garant staan voor wederom een
bijzondere jazzavond in Aarle-Rixtel, die
je niet mag missen.
En zoals gebruikelijk: als je op tijd komt
dan heb je een prima plaats!
Aanvang 20.30 uur, gratis entree.
Wim Beeren Jazz Society: een
bruisend en inspirerend jazzpodium,
waarbij je in een ongedwongen en gezel-
lige sfeer oude bekenden en nieuwe

Kouwenbergs kerkje: Stanza
speelt Bram vermeulen

Op zondag 7 april is Stanza wederom te
gast in het Kouwenbergs kerkje. Vorig
bracht de groep voor een uitverkocht
kerkje een programma van de Vlaamse
helden. Deze keer wordt Bram Vermeulen
voor het voetlicht gebracht. Ook dit keer
belooft het weer een geweldig optreden te
worden.
Stanza is een groep muzikanten die,
wanneer het hart daarom roept,
muziekprojecten maakt. Als het vrolijk is
spat het plezier ervan af, als het ernstig
is ontroert het. Het overlijden van Bram
Vermeulen was zo’n roep. Stanza heeft
Bram’s mooiste liederen opnieuw
bewerkt en met respect geïnterpreteerd.
Stanza is  Jos van Oorschot: gitaar en
zang;  Erik van Dijck: toetsen , gitaar en
zang;  Kees de Wit: percussie, fluit
saxofoon en zang;  Ruud Sempel: Bas.
Het  concert begint om 14.30 uur. De
entree bedraagt € 5,-. Kaartjes kunnen
worden gereserveerd via: 0492- 382943

vrienden ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.paulvanderfeen.com



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

bezoek  showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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www.twanvanhout.nl

Openingstijden showroom
wo-do-vrij  :13.30-18.00 uur

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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
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SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Op 16 April organiseren wij een thema-
dag “ Veilig op de Fiets “ In gemeen-
schapshuis “De Dreef “  Aanvang 10.00
De dagindeling is als volgt:
10.00 Ontvangst met koffie en thee
10.10 Welkomstwoord door voorzitter
10.15  Informatie over Veilig op de Fiets
door C. Wildenberg van Veilig Verkeer
Nederland
11.00 Informatie/ infomarkt over fietsen [
ook electrische ] door Hans Verbakel
Fietsen uit Aarle-Rixtel
12.15  Lunch
13.30 Fietstocht van ongeveer 25 km.
Met daarin gevaarlijk situaties in Laar-
beek met een tussenstop voor een kopje
koffie of thee.
Kosten voor deze dag zijn € 2,50
Opgeven op donderdag 4 april in de
Pastorie van 10.30-12.00  of  naam en
geld bezorgen bij Nelleke Biemans  De
Elshorst 12
U kunt ook alleen aan de ochtend
deelnemen .

Aarle-Rixtel
heeft weer
een Oranjecomité!!!

Op verzoek van de gemeente Laarbeek
(met name burgemeester Ubachs) is het
Oranjecomité Aarle-Rixtel nieuw leven
ingeblazen. De laatste jaren had Aarle-
Rixtel, in tegenstelling tot de andere drie
Laarbeekse kernen, geen officieel comité
meer. Om de viering van Koninginnedag
(en vanaf 2014 Koningsdag) te waar-
borgen is daarom een nieuw Oranje-
comité opgericht.
Een van de taken van het Oranjecomité is
het op elkaar afstemmen van de acti-
viteiten die in Aarle-Rixtel tijdens
Koninginnedag plaatsvinden. Te denken
valt aan de vrijmarkt op het kerkplein, de
optredens van diverse live bands bij OJA
en de festiviteiten voor het hele gezin op
sportpark De Hut (ASV). Binnenkort volgt
hierover meer informatie.

Een andere belangrijke taak van het
Oranjecomité is verenigingen en parti-
culieren te ondersteunen bij de aanvraag
van een koninklijke onderscheiding. Uit
gegevens van de laatste jaren blijkt dat er
vanuit Aarle-Rixtel minder aanvragen voor
een koninklijke onderscheiding komen,
dan vanuit de andere kernen van
Laarbeek. Het Oranjecomité wil daarom
verenigingen en particulieren hierin
stimuleren. Er zijn immers veel mensen
die veel voor de Aarlese gemeenschap
betekenen en hiervoor een blijk van
waardering verdienen.

De ‘lintjesregen’ is dit jaar op vrijdag 26
april. Hoewel 30 april dit jaar geen
officiële Koninginnedag is (de koningin
gaat nergens op bezoek) gaan alle
geplande activiteiten gewoon door. De
abdicatie van koningin Beatrix (10.00-
10.30 uur) is op groot scherm te zien bij
café De Vrienden. De beëdiging en inhul-

diging van Koning Willem-Alexander
(14.00 – 15.30 uur) is op grote schermen
te volgen bij ASV. Zo kunt u dus aan-
wezig zijn bij de diverse activiteiten,
zonder dat u iets hoeft te missen van de
officiële gebeurtenissen in Amsterdam.
Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan
kunt u contact opnemen met een van
onderstaande leden van het nieuwe
Oranjecomité.
Hans v Asten
hansvanasten@upcmail.nl
Michel Driessen
mjjdriessen@onsbrabantnet.nl
Wim van Dijk
wim@dijkschilderwerk.nl
Leo Lucassen
jmhlucassen@onsbrabantnet.nl
.



Een voorstel van het CDA m.b.t. de NOC
(NoordOostCorridor - weg langs
Wilhelminakanaal)  stond op 13 maart
jl. op de agenda van de commissie-
vergadering  Ruimtelijke Ontwikke-
ling. De voorzitter van Dorpsplatform
Aarle-Rixtel Pieter Verschuuren heeft
gebruik gemaakt van het spreekrecht in
deze commissievergadering . De tekst
die hij uitgesproken heeft kunt u hier-
onder lezen.

Geachte voorzitter, leden van de
commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
andere aanwezigen.
Met dank nemen wij de mogelijkheid aan
om onze visie te mogen geven over het
voorstel dat is ingebracht door het CDA
bij agendapunt 9.
Wij vinden het prijzenswaardig dat het
CDA, dat zich altijd fel voorstander heeft
getoond van de door de provincie voor-
gestelde plannen van de NOC, in tegen-
stelling tot veel belangenbehartigers
zoals het Dorpsplatform Aarle-Rixtel,  nu
zoekt naar mogelijkheden om duurzame
oplossingen te realiseren. Het voorstel
om kosten te sparen door een korte
tunnel aan te leggen vinden wij te
waarderen.
Echter, wij vinden dat het nu voorliggende
plan van het CDA om de bestaande Zuid-
Willemsvaart deels te dempen en een
nieuw kanaal te graven vanuit de
passantenhaven naar de omleiding van
het kanaal, om daarmee de weg vrij te
maken voor een korte tunnel,  dat dit
voorstel voorbij gaat aan een aantal
essentiële problemen die zeker niet
kostenbesparend zullen werken. Zo
noemen wij het volgende:
· Bij het dempen van een deel van de
Zuid-Willemsvaart zal de nieuwe weg

weliswaar het oude kanaal niet meer
kruisen maar wel is er nog de kruising
met de bestaande kanaaldijk, gaan we
dit realiseren met een tunnel of een brug?
Iets anders kunnen wij ook niet be-
denken.
· Het graven van een kanaal met een
lengte van 500 meter en het dempen van
een deel van de Zuid-Willemsvaart is
kostbaar, zonder de kosten hiervan te
kennen.
· Tussen het oude en het nieuwe
kanaal ligt rivier De Aa, ook deze zal
onderdoor of eroverheen gekruist moeten
worden, zowel voor een weg als een
nieuw kanaal.
· Bij dit plan gaat men er van uit dat
de weg aan de zuidkant van het Wilhel-
minakanaal komt te liggen. Dit heeft
zeker niet onze voorkeur. We hebben hier
te maken met de kern van Aarle-Rixtel,
de woonwijk Opstal, de natuurgebieden
Reijbroeken en de Beemd, de aanwezig-
heid van monumentale panden en de
kerosineleidingen van Defensie.
Derhalve hebben wij een sterke voorkeur
voor een verdiepte ligging aan de
noordkant van het Wilhelminakanaal met
een boortunnel onder Beekerheide door.
· De kortste tunnel die wij overigens
kunnen bedenken is een tunnel van
zuidwest naar noordoost diagonaal onder
het centrum van de T-splitsing door die
ook onder de Kanaaldijk door gaat. Geen
demping en geen nieuw kanaal nodig.
Gezien het voorgaande heeft dit niet
onze voorkeur. Dit plan is niet nieuw
want het is ook opgenomen in de
alternatieven welke genoemd zijn in de
klankbordbijeenkomsten.
Gezien het voorgaande vinden wij het
CDA plan niet realistisch en vinden het
derhalve ook niet nodig dat wethouder
van Zeeland dit inbrengt in de daarvoor
bestemde bestuursorganen van de NOC.
Bundelen van krachten
In Laarbeek zijn vele partijen betrokken
bij het proces NOC, ieder op hun eigen
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manier.
Zowel de gemeente als de maatschappe-
lijke belangenbehartigers streven ieder
hun doel na.
Rekening houdend met de politieke
realiteit wordt het hoog tijd dat de
krachten gebundeld worden. We streven
allemaal hetzelfde doel na, een doel dat
de Gemeente ook al heeft neergelegd in
een schrijven naar de provincie maar
daar horen we niets meer van, het is te
stil. Die stilte willen we overigens
koesteren met de stelling:
“We willen hem niet horen en niet zien”
Deze stelling moet ook terugkomen in
een bestuursakkoord, een weg die niet
op maaiveld niveau wordt aangelegd
maar verdiept met een tunnel bij
Laarbeek o.a. tussen Aarle-Rixtel en
Beek en Donk en geen brug van 10 meter
hoog en tussen de 500 en 800 meter
lang.
Reden waarom de belangengroeperingen,
inclusief de Dorpsraden, op korte termijn
een gesprek willen aanvragen met B&W
van Laarbeek speciaal voor dit onder-
werp.
Wij nodigen het CDA en tevens alle
andere partijen uit om met concrete
voorstellen te komen die kunnen
bijdragen aan het in stand houden van
een goed leefklimaat en het verbeteren
van  de leefbaarheid in onze dorpskernen.
Het verbaast ons zeer dat wij uit de
kernen Beek en Donk en Lieshout zo
weinig aandacht bespeuren voor het
probleem dat de nieuwe autowegen
dwars door Laarbeek en langs onze
kernen gaan creëren.  Ook deze dorps-
kernen zitten op korte afstand van de
nieuwe wegen met alle gevolgen van
dien.
Wij zien het als een taak van de gemeen-
teraad dat zij de burgers van Laarbeek
duidelijk maken welke geluidsoverlast er
op hen af komt en welke luchtvervuiling
zoals roet en fijn stof ze moeten gaan
slikken…..
De schade kan beperkt blijven als we de

stelling kunnen realiseren dat we de weg
niet horen en niet zien, deze stelling
moet door heel Laarbeek uitgedragen
worden en we vragen de raad en B&W
hierin een leidende rol te vervullen.
Wij wensen u veel wijsheid toe om te
komen tot een verstandige besluit-
vorming.
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel
Pieter Verschuuren.  Voorzitter

Hotstone massage
Genieten en ontspannen

Een hotstone massage is vooral genieten
en ontspannen. De combinatie van
warmte en de beweging van de natuur-
steen zorgt voor een verzachtende en
diep ontspannende werking op spieren,
lichaam en geest. Met deze manier van
masseren dring je dieper in het
spierweefsel door dan bij een reguliere
massage. 
Wil je leren hoe je een eenvoudige
hotstone massage kunt geven voor
voornamelijk rug, nek en schouders?
Geef je dan nu op! Tijdens de workshop
krijg en geef je een massage. Iedereen
kan meedoen, enige voorkennis is niet
noodzakelijk.
De Zorgboog Gezondheidsservice organi-
seert deze workshop op woensdag 17
april 2013 van 08.45-12.00 uur in
Helmond.
Kosten
Ben je lid van PuntExtra dan betaal je €
27,50,  niet-leden betalen € 32,50
exclusief cursusmatriaal.
Meer informatie en aanmelden
Je kunt je aanmelden bij de Zorgboog
Gezondheidsservice via telefoonnummer
0492 – 504 821 of via de website van de
Zorgboog www.zorgboog.nl. Je kunt ons
ook mailen:
cursussendiensten@zorgboog.nl
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Speciale kindermiddag op
14 april:
de MegaMuziekManifestatie

Het project Muziek=COOL zit er alweer
bijna op. De afgelopen maanden is Dirk
Verhoeven elke week op de Aarle-
Rixtelse basisscholen geweest om
samen met de kinderen uit groep 5 en 6
een muziekles te beleven. We hebben
enthousiaste en positieve reacties
gehoord van zowel de leerkrachten als
van de kinderen zelf. Wat nu nog op het
programma staat is een spetterend slot-
optreden tijdens de
MegaMuziekManifestatie op zondag 14
april 2013.
De vorige editie van dit evenement dateert
alweer van bijna drie jaar geleden. Ook
deze keer wordt het een vrolijk en
veelzijdig gebeuren, speciaal voor alle
kinderen uit Aarle-Rixtel, waarbij alle
leerlingen uit groep 5 en 6 volop in de
schijnwerpers zullen staan. Natuurlijk zijn

ouders en grootouders en andere
belangstellenden van harte welkom.
We beginnen de middag om 15.00 uur
met een afwisselend concert.
€ Enkele van de basisschoolleerlingen
gaan een eigen optreden verzorgen.
€ Alle kinderen samen zullen een
MegaKinderkoor vormen en zo een
aantal vlotte ‘concertwerken’ en enkele
hippe popsongs ten gehore brengen.
€ Dit koor wordt niet begeleidt door een
CD, maar door een compleet harmonie-
orkest van De Goede Hoop.
€ Verder krijgt deze middag een
koninklijk tintje, komt er een heleboel
‘lekkers’ voorbij en moeten we met z’n
allen een wijze dokter gaan helpen.
Na dit concert en een kijkje binnen de
paleismuren van K... (oei, dit mogen we
nog niet verklappen!), ontvangen de
deelnemende kinderen het Muziek
=COOL-certificaat en dan komt
misschien wel het allerleukste:  zelf de
instrumenten bespelen!  Alle instrumen-
ten die in een harmonie-orkest
voorkomen, zijn aanwezig op het
‘instrumentenPLEIN’ en de kinderen
mogen ze allemaal uitproberen. En als
ouders of andere geïnteresseerden het
leuk vinden om eens zo’n toeter vast te
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houden en te blazen, of om eens een
roffel te geven op een trom, dan kan dat
ook.
Verder zijn er info-stands over de AMV-
cursus voor 8-, 9- en 10-jarigen en over
de nieuwe Blazersklas die volgend
seizoen gaat starten. Ook worden nog de
zelfgemaakte muziekinstrumenten
tentoongesteld die de kinderen op school
geknutseld hebben. Hier moet u zeker
even een kijkje nemen want dit kunnen
we wel alvast verklappen: er zitten ware
kunstwerken bij!
Al met al belooft dit een prachtige
kindermiddag te worden, echt iets om
niet te missen. De MegaMuziekManifes-
tatie begint om 15.00 uur
in Muziekcentrum Het Anker, Pater
Vogelstraat 39 in Beek en Donk.

Paaseieren zoeken en Paasvuur
op Eerste Paasdag

Eerste Paasdag 31 maart organiseert
folkloregroep Dikkemik weer het tradi-
tionele paaseieren zoeken op Croy.
Aansluitend wordt het Paasvuur ont-
stoken.
Het ei is bijna overal ter wereld symbool
van de opstanding ( Pasen) en van het
nieuwe leven, dus een echt lentefeest.
Al eeuwen lang worden eieren be-
schilderd. Vroeger kleurde men eieren in
de kleuren van het altaar en liet men ze
in de kerk wijden. Vanuit niet-christelijk

oogpunt waren de heldere kleuren
waarmee eieren werden beschilderd een
weerspiegeling van het zonlicht in de
lente.
Het verstoppen van eieren hebben we te
danken aan de oude gewoonte om eieren
in akkers te begraven om deze
vruchtbaar te maken.
Het paasvuur stamt uit de heidense
oorsprong van ons Paasfeest. Vroeger
werden op heuveltoppen vuren aan-
gestoken om de demonen van de winter
te verjagen. Vuur staat al eeuwen lang
symbool voor reiniging en vruchtbaarheid.
De paashaas is wel een heel bijzonder
dier. Niet alleen is hij onzichtbaar, maar
ook zou hij een gouden vacht hebben.
Net als het ei, is de haas - vanwege zijn
voortplantingsdrang - te zien als
vruchtbaarheidssymbool. Het paaseieren
zoeken begint om 18.00 uur. Na het
rapen worden de prijzen bekend gemaakt
van de kleurwedstrijd. De kleurplaten
worden via de scholen verspreid, maar
liggen ook in de hal van de bibliotheek/
heemkamer.
Deze kunnen tot 26 maart worden
ingeleverd in de brievenbus van de
Heemkamer/Bibliotheek aan de
Bosscheweg.
Als afsluiting wordt het Paasvuur
ontstoken. Plaats: Croylaan t.o.v. de
oprijlaan van het kasteel.

KKKKKlokje

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.

Te koop:
Honden en kattenvoer. div soorten en
zeer goed. Vesters Agrarische Groot-
handel BV Torenakkerweg 1, Aarle-Rixtel
Tel: mob: 0625035056
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Klimmarathon tussen de varkens

Het Vair Varkenshuis in Erp organiseert
samen met BIG Challenge, veehouderij
tegen kanker, een klimmarathon. Op 20
april zijn alle wielerfanaten welkom voor
zes beklimmingen van de  Alpe d’Huez.
Tijdens de beklimmingen kunnen de
fietsers genieten van een diversiteit aan
muziek (elke beklimming weer anders),
een danseres (Aerial Silks), een dj en
enthousiaste aanmoedigingen van het
publiek. De beklimming zelf kun je op de
voet volgen op groot scherm. Alle
beklimmingen worden geleid door ervaren
spininstructeurs van Lifestyle Center
Laarbeek en Cardo Veldhoven. Tussen de
beklimmingen door kun je je laten
oppeppen met Vair-worstenbroodjes,
Tasty Tomatensoep en versgebakken
pannenkoeken. En kun je ondertussen
de varkens in de bijzondere Vair-stal van
Michiel en Marijke Nooijen bewonderen.
Opening klimmarathon: 9.00 uur De
beklimmingen starten om 9.30, 10.30,
11.30 en 14.30, 15.30, 16.30 uur. Adres:
Teuwseler 15, 5469 PG Erp Bijdrage: 10
euro per beklimming Opbrengst gaat naar
Alpe d’HuZes Aanmelden voor 10 april via
www.bigchallenge2013.nl.
Vair Varkenshuis Michiel en Marijke
Nooijen in Erp bouwden in 2012 het Vair
Varkenshuis, een innovatieve stal, met de
juiste condities en comfort voor de zeu-
gen, biggen en vleesvarkens. Door grote
ramen zijn de varkens te bewonderen. De

dieren opgegroeid in het Vair Varkens-
huis hebben strooisel, uitloop, veel licht
en ruimte; eigenlijk zijn ze een beetje
verwend. Meer weten? Kijk dan op
www.vair.nl.
BIG Challenge is een actie vanuit de
Nederlandse veehouderij in de strijd
tegen kanker. De actie is gestart in 2009
door oprichter Herman Houweling. In
2013 neemt een team van 216 fietsers
deel aan Alpe d’HuZes. De veehouderij
zamelde tot en met 2012 meer dan 2,5
miljoen euro in voor Alpe d’HuZes. Dit
bedrag is 100% gedoneerd aan het KWF.
www.bigchallenge2013.nl
De actie Alpe d’HuZes heeft in 2012 het
recordbedrag van 28,5 miljoen euro
opgehaald voor het Alpe d’HuZes/KWF-
Fonds. In 2012 beklommen 8.000
fietsers de Alpe d’Huez. Meer informatie
op: www.opgevenisgeenoptie.nl.

Oud ijzer actie uitgesteld

Op 16 maart j.l. heeft de begrafenis van
Riny van den Bogaard plaats gevonden.
Riny is een aantal jaren lid geweest van
de harmonie. Aangezien veel van onze
leden de uitvaartplechtigheid deze
dorpsicoon wilden bijwonen, hebben we
besloten de oud ijzer actie uit te stellen.
Helaas hebben we via het bericht in de
Laarbeeker waarschijnlijk niet iedereen
tijdig op de hoogte kunnen stellen. We
hopen dat u begrip hebt voor deze
beslissing en hopen dat u het oude ijzer
wilt blijven bewaren voor de harmonie.
Binnenkort zullen we voor de jaarlijkse
inzameling een nieuwe datum vast
stellen, die tijdig in dit blad vermeld zal
worden.

Het bestuur.

Harmonie De Goede Hoop



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

www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh

Een plek waar inspanning en ontspanning 

samengaan

Conferenties 

Vergaderingen

Trouwplechtigheden

Feesten en recepties

Diners

Catering

Condoleances
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Verslag van de bijeenkomst voor
de opening/in werking stellen
van het AED-netwerk te Aarle-
Rixtel.
Na maanden van voorbereiding, die
bestond uit:  geld bij elkaar zoeken, vrij-
willigers werven, AED’s uitzoeken, het
oprichten van een stichting voor het AED-
netwerk in heel Laarbeek  en allerlei
overlegmomenten hierover, was het dan
zover dat het AED-netwerk in Aarle-Rixtel
in werking kon treden. Op vrijdagmiddag
om 16.00 uur hebben wij burgemeester
Ubachs, als toekomstig bewoner van
Aarle-Rixtel, bereid gevonden de officiële
opening te verrichten.
Na enkele korte toespraken door Jan
Dekkers, namens de werkgroep AED van
het Dorpsplatform in Aarle, Pieter  Ver-
schuuren namens genoemd Dorpsplat-
form, en burgemeester Hans Ubachs,
werd middels de toegezonden sms-code
aan de burgemeester de opdracht
gegeven om de kast met AED bij de
Couwenberg te openen. In het bijzijn van
een 30-tal toegestroomde vrijwilligers en
vertegenwoordigers van de andere kernen
van het netwerk, werd de kast geopend.
Hiermee werd eigenlijk ook het hele
netwerk van Laarbeek in werking gesteld,
want Aarle-Rixtel is het laatste dorp wat
aangesloten is bij het netwerk van
Laarbeek en dus ook van Hartslagnu.nl.

En hiermee kunnen we ook zeggen dat
Aarle-Rixtel en geheel Laarbeek een
“hartveilige” gemeente is.
Echter, het blijft belangrijk dat er zich in
de komende jaren vrijwilligers melden, die
een reanimatiecursus hebben gevolgd,
dan wel bereid zijn een cursus te gaan
volgen. Deze cursus wordt door onze
stichting aangeboden voor € 10,- en wordt
gegeven door een bevoegd docent van de
Nederlandse reanimatieraad. Aanmelding
kan gebeuren bij Ad Loos, St. Hart&Aa’s,
Kerkstraat 39, tel. 382034 of via de mail:
adloos@zonnet.nl .
Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
www. Dorpsplatform Aarle-Rixtel.nl

De Lachfabriek het
Toneelgezelschap van het
Ontmoetingscentrum
in Beek en Donk.

De spelers van het nieuw opgerichte
toneelgezelschap De Lachfabriek zijn al
druk aan het repeteren geslagen.
Het nieuwe gezelschap gaat ervan uit dat
er gelachen MOET worden. Daarom heb-
ben zij de keuze gemaakt om alleen
maar kluchten en komedies te spelen.
Natuurlijk met de nodige grappen en
grollen én dialecten.
Het stuk dat deze enthousiaste groep,
voor het eerst op de planken gaat
brengen heet: Help, schoonmoeder komt
logeren. Door C.J. Slijkoord.
Het is een kluchtige komedie in twee
bedrijven en wordt gespeeld op 9-10-16
en 17 november van dit jaar.
De repetities én de voorstellingen zijn in
het Ontmoetingscentrum aan de
Otterweg 29 in Beek en Donk.
Als de stukken aanslaan gaan ze
wellicht ook in De Dreef in Aarle-Rixtel
een voorstelling op de planken brengen.
Met hart en ziel gaat De Lachfabriek aan
de slag.



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
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We zijn weer
begonnen met
de Roefeldag 2013

De Roefelplaatsen zullen in maart een
inschrijfformulier ontvangen.
Wij zijn er ons ervan bewust dat er zeker
ook bedrijven, ondernemers, beroepen
zijn die graag mee willen doen maar waar
wij geen weet van hebben dat die er in
Aarle Rixtel zijn.
We kunnen altijd nieuwe roefelplekken
gebruiken.
Geef de kinderen de kans om te snuffelen
aan nieuwe beroepen, ondernemers en
verenigingen en geef jezelf de kans om je
te presenteren, je bent interessanter voor
een ander dan je zelf denkt.
want de jeugd heeft toch de toekomst.
Wil je meer informatie? Neem dan met
ons contact op, E-mail

aarlerixtel@roefeldaglaarbeek.nl
website www.roefeldaglaarbeek.nl
De roefeldag is dit jaar op zaterdag 8 juni
Je kunt roefelen tussen 9.00 uur en 15.00
uur.
Het inschrijfformulier wordt in de periode
van 18 t/m 30 maart weer opgehaald, of
er wordt telefonisch contact met jullie
opgenomen, zodat wij zoveel mogelijk
aan jullie wensen kunnen voldoen.
We zien jullie allemaal graag op 8 juni
2013.
Anja Martens Kannelustweg 20 A
tel: 382694
Marleen v.d. Heyden De Tempelier 7
tel: 383423
Miriam Chatrer Spechtstraat 10
tel: 383233
Karin Nijssen   Kannelustweg 24
tel: 06-15085911
Marleen Janssen
Beatrixlaan 4    tel 330256



Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Aarle-Rixtel

Op 2 april start Bevolkingsonderzoek
Zuid met het bevolkingsonderzoek
borstkanker in Aarle-Rixtel. Tot nu toe
kan gesproken worden van een succesvol
verlopen bevolkingsonderzoek in Aarle-
Rixtel. De opkomst bedroeg tijdens de
vorige ronde 88,05%. Dit is ruim boven
het landelijk vereiste minimum van 70%.
Waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer
1 op de 8 vrouwen borstkanker vastge-
steld. Daarmee is borstkanker de meest
voorkomende vorm van kanker in Neder-
land. De kans op genezing wordt met
name bepaald door het stadium van de
ziekte op het moment van ontdekking.
De grote verdienste van het bevolkings-
onderzoek is dat borstkanker in zo’n
vroeg stadium kan worden ontdekt dat
een knobbeltje vaak nog niet voelbaar is.
Dit verhoogt de kans op genezing.
Bovendien is vaker een borstsparende
operatie mogelijk.
Het borstonderzoek
Het borstonderzoek bestaat uit het
maken van digitale röntgenfoto’s van de
borsten. Omdat met moderne apparatuur
wordt gewerkt, is de stralingsbelasting
minimaal. Binnen 2 weken ontvangt de
vrouw een schriftelijke uitslag van het
onderzoek.
Het onderzoek is gratis en wordt uitge-
voerd door speciaal hiervoor opgeleide,
vrouwelijke radiodiagnostisch laboranten.
Voor wie?
Eenmaal per 2 jaar worden de vrouwen
uitgenodigd voor het onderzoek als ze
tussen de 50 en 75 jaar oud zijn.
Conform de landelijke richtlijnen, zijn dat
in 2013 de vrouwen geboren in de jaren
1938 t/m 1963. Vrouwen uit Aarle-Rixtel
met de postcodes 5735 worden voor
deze ronde van het bevolkingsonderzoek

uitgenodigd.
Resultaten vorige ronde
Tijdens de vorige ronde was de opkomst
in Aarle-Rixtel 88,05 %. Dit betekent dat
774 vrouwen uit de doelgroep hebben
deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan
zijn 18 vrouwen doorverwezen voor nader
onderzoek.
Onderzoekscentrum
Het borstonderzoek vindt plaats in een
verplaatsbaar onderzoekscentrum. Het
onderzoekscentrum staat tot 18 april op
het evenemententerrein aan de
Goossenstraat hoek Wilhelminalaan,
5735 CH in Aarle-Rixtel.
Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingsonder-
zoek borstkanker of voor het verzetten
van de afspraak, bel het informatiepunt
bevolkingsonderzoek borstkanker. Het
informatiepunt is op werkdagen tussen
9.00 uur en 13.00 uur bereikbaar via
telefoonnummer 088-0001 340.
Voor meer informatie kijk op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Nog een week dan is ‘t zomertijd,
dat is altijd even wennen,
maar misschien worden we dit keer,
met lekker lenteweer verblijdt.
Sneeuw hebben we zat gehad
en het zal toch niet zo zijn,
dat we de eieren en hazen,
met Pasen in een wit tapijt,
moeten gaan verstoppen,
want dan raak je ze kwijt.
In Aalsmeer is men bang,
dat er dit jaar,
geen reclameboodschap uit Rome komt.
Want de nieuwe Paus,
krijgt het er nog niet aus,
dat: vielen dank für die blumen.
Maar wellicht heeft Maxima,
dat in een spoedcursus opgelost.
RD
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Uitslag van de wedstrijd van HBV de
Eendracht tegen De Haas Stropen Zij
Ons Doel (DHSZOD) uit Asten - Heusden
verschoten op donderdag 7 maart j.l.
Zoals gebruikelijk ging de wedstrijd over
25 tellende pijlen. Vooraf werd opgegeven
welke score de Eendracht dacht te
halen. Dit was 1535 punten met 9 schut-
ters. Het werden er 1527 dus een resul-
taat van - 8. Dit mag best goed genoemd
worden en wie weet valt de Eendracht
hiermee in de prijzen aan het einde van
het toernooi.
Resultaat van de schutters van de
Eendracht:
                       geschoten  -   opgegeven
1 Erwin Wijnhoven  224  210
2 Toon van Hoof     221  225
3 Walter Jansen     202  215
4 Frank Schepers    202  215
5 Arno Donkers      174  170
6 Michiel Verbakel  166  155
7 Joost Jansen      159  170
8 Harrie Moors      123   75
9 Gerrie van Hoof    56  100
Op vallend waren de scores van de 2 hout
schutters, Harrie Moors schiet bijna het
dubbele van de vooraf op gegeven punten
en Gerrie van Hoof  bijna de helft van wat
hij had gedacht te schieten. Samen
hadden ze opgegeven 175 punten en ze
schoten 179 punten.

Uitslag onderlinge competitie HBV de
Eendracht

Tijdens de ledenvergadering van HBV de
Eendracht gehouden op donderdag 14
maart j.l, vond ook de prijsuitreiking
plaats van de onderlinge competitie van
het afgelopen seizoen.
Bij deze competitie schieten de deel-
nemers een aantal wedstrijden tegen

elkaar waarbij het jaargemiddelde het
aantal te schieten punten bepaald. Op
deze wijze kan elke deelnemer, ongeacht
hoe goed hij normaal is of niet, prijs-
winnaar worden van deze competitie.
Er worden per wedstrijd 25 pijlen verscho-
ten en na deze 25 pijlen wordt het aantal
gehaalde punten bekeken. Heeft mijn zijn
gemiddelde of meer, is men winnaar en
krijgt men 2 punten. Ook een gelijk spel
is mogelijk als de tegenstander bij zijn
25e pijl zijn gemiddelde heeft gehaald.
Men krijgt dan beide 2 punten.

Dit heeft de navolgende uitslag
opgeleverd:

  1  Arno Donkers   16  punten
  2  Paul van Bakel 14
  3  Jo Maas        12
  4  Erwin Wijnhoven   9
  4  Toon van Hoof    9
  4  Walter Jansen   9
  7  Wim van Mol      8
  8  Frank Schepers   7
  9  Harrie Moors    5
10 Geert van Ganzenwinkel   2
10 Martien van de Graef        2
12 Frans Soontiens       0
12 Joost Jansen                   0
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Aan de Wielen

Na het ingaan van de zomertijd, in het
paasweekend wordt de klok verzet, gaan
wij weer van start met de wekelijkse
fietsavonden op de dinsdag- en donder-
dagavond. De dinsdag is speciaal voor de
recreatieve fietsers, die onder begeleiding
kennis kunnen maken met onze fraaie
omgeving. Er starten die avond twee
groepen, de ene is bestemd voor dames
of heren met een sportfiets of e-bike, die
met een gemiddelde willen fietsen tussen
de 18 en de 20 km. per uur. De afstand
bedraagt 30 km. De andere dames en
heren rijden met een racefiets en houden
een snelheid van 25 km. per uur aan.
Hun afstand ligt meestal rond de 40 km.
per avond. De eerste twee weken is de
start om 18.30 uur op de hoek van de
Dorpsstraat en de Kouwenberg, daarna
start men om 19.00 uur. Op donderdag
wordt harder gereden (iets meer dan 30
km. per uur) en ligt de afstand rond de 55
km. per avond. Het vertrek is op het
kerkplein en de hele maand april wordt
om 18.30 uur gestart, daarna ook om
19.00 uur. Op woensdagmiddag rijden de
Futteranen hun wekelijkse ronde van

ongeveer 75 km., de start is om 13.30
uur en de snelheid ligt rond de 28 km.
per uur. Meer over deze en andere
tochten kunt u vinden op
www.aandewielen.nl.
Het kaartseizoen is inmiddels ook
afgelopen, de laatste avond werd bij de
jokeraars gewonnen door Serva
Migchels, door die zege werd zij tevens
winnares van het eindklassement. Bij de
rikkers scoorde Nelly van Rosmalen de
meeste punten, maar Toon Vogels was
de beste over zes avonden.

Inleveren kopij

Artikelen, Advertenties, dankbetuigingen
en klokjes (duidelijk leesbaar) tot
uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer op
adres: Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
Of
gemeenschapsblad@hotmail.com
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De Meikever

www.gemeenschapsblad.nl

Aarle-Rixtel, 20 maart 2013,  drie
centimeter sneeuw, aanhoudend koud,
wind recht van de noordpool, gevoels-
temperatuur -5C. Ik denk dat onze
meteorologen hun kalender maar eens
moeten aanpassen. Volgens hun begint
de lente op 1 maart. Niets is minder
waar, als het doorvriest kunnen we met
Pasen weer schaatsen. Onze noordelijke
Oosterburen dreigden vorige week van de
buitenwereld afgesloten te worden door
barre winterse omstandigheden. Vandaag
zou bij ons de lente beginnen.  Ik ben
bang dat we nog even moeten wachten.
Ik kijk er wel reikhalzend naar uit, maar
het eerste kievitsei moet nog gevonden
worden. Ik heb ze nog niet zien dartelen
in de buitengebieden van Aarle.  Die
vogeltjes zijn niet gek, die laten hun eitjes
niet bevriezen. Ik hoop dat het rond 30
april beter weer is geworden, want een
kroning zonder zon kan echt niet. We
presenteren ons op die dag aan de hele
wereld en dat moet een zonnig plaatje
worden. Stel je voor, allemaal onder de
paraplu, dat is toch geen gezicht. Het zal
toch even wennen zijn, een echte koning.
Onze generaties hebben alleen maar
koninginnen gekend en de koningen van
de plaatjes uit vroeger tijden. We moeten
ons volkslied nog wel even aanpassen.
Den Koning van Hispanje kunnen we
gerust veranderen in  de Koning van
Oranje. Niks mis mee en zijn koningin
Maxima al helemaal niet. Het mag een
feestje worden eind april.  Ondertussen
mogen we vanaf 1 april van de gemeente
Laarbeek meepraten over onze toe-
komst. Liever dan meebetalen, dacht ik
meteen, maar dat laatste is wel een feit.
Mijn huis minder waard, maar de ozb
omhoog. Ze kunnen toveren.  Ik wil wel
meepraten maar de toekomst van
Laarbeek is voor mij een beetje wazig.

Zeker als die kleine Plasterk zijn zinnen
doordrijft. Nieuwe landsdelen en nieuwe
grote gemeenten.  Ik ben benieuwd, als
de opening van de informatiezuil  op 1
april is dan vertrouw ik het nu al niet. Ook
al bij Jantje geweest. Nietsvermoedend
stapte ik daar binnen , maar  Jantje
stond helemaal niet achter de toonbank.
Het zag er veel beter uit, sorry Jantje. Ik
hoef geen reclame meer voor Jantje te
maken want het was er druk, de afge-
lopen tijd. Zeg nou zelf, het is geen straf
voor een kind om uit al die bakjes met
lekkers, een keuze te mogen maken. Er
is weer wat leven in de Kerkstraat.  Alles
beter dan een winkelpand met gordijnen.
Ik moet deze week nog even naar
Zonnetij om te kijken of het inderdaad
waar is dat de ontmoetingsruimte einde-
lijk na lange tijd en veel gepraat is
ingericht, zodat we daar gezellig kunnen
vertoeven, een beetje kunnen buurten en
een bakje koffie kunnen drinken. Zou het
toch geholpen hebben dat ik hierover in
het begin van dit jaar gemopperd heb.
Niet belangrijk en het maakt eigenlijk ook
niet uit, het is geregeld en dat is prima.
De merels zingen al dagen hun avondlied
op de schoorsteen , voor hun is de lente
gewoon begonnen. Vandaag hoorde ik
voor het eerst de “sieske-wiet, oftewel
onze tuinvink. De hele winter waren ze
vaste gasten  in het voederhuisje. Uit
dank zat hij  in de hoge lariks zijn riedel-
tje af te draaien, elke keer weer
eindigend op “sieske-wiet”. U weet dat
alleen in Nederland de vinken hun
fluitdeuntje op deze manierafsluiten. En
dat heeft niks met de echte “wiet”te
maken, dat zou je wel bijna denken met
al dat drugsgedoe. Ze zingen hun liedje
al eeuwenlang.
De meikever.
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2 en 3 april
Inzameling grof groen afval

LAARBEEK – Jaarlijks is er voor uw
gemak in het voor- en najaar een aparte
inzameling van grof groen (snoei)afval. Dit
voorjaar wordt er ingezameld op dinsdag
2 april en woensdag 3 april. De inzame-
ling is kosteloos. Let op: op de afvalwijzer
in de gemeentegids staat vermeld dat er
1 en 2 april wordt ingezameld. Dit klopt
niet. De data zijn aangepast vanwege
Tweede Paasdag.
Op dinsdag 2 april wordt het grof groen
opgehaald in de kern en het buitengebied
van Aarle-Rixtel
Hoe aanleveren
De inzameling begint vroeg, dus zorgt u
er voor dat het grof groen afval op tijd, dat
wil zeggen vóór 7.30 uur, buiten ligt. Het
is noodzakelijk dat het grof groen afval
goed hanteerbaar wordt aangeboden.
Daarom gelden de volgende voorwaarden.
- De maximale hoeveelheid is 2 m³.
- Een pakket mag niet langer en breder
zijn dan 0,50 bij 0,50 bij 1,50 meter.
- Een pakket mag maximaal 20 kilo
wegen.
- Het afval moet gebundeld zijn met
minimaal twee stukken touw of band er
omheen.
- Losse takken en dergelijke worden
niet meegenomen.
- Er mag niets worden ingepakt in of
met plastic.
Voldoet het grof groen afval niet aan deze
voorwaarden dan wordt het niet
meegenomen.
Grof groen afval kunt u ook altijd
aanbieden bij de milieustraat aan De
Stater 2 in Lieshout.

Gemeentehuis gesloten
Op maandag 1 april 2013 is het gemeen-
tehuis Laarbeek gesloten vanwege
Tweede Paasdag. Op Goede Vrijdag, 29
maart, is het gemeentehuis gewoon
geopend.

Denk mee over de toekomst van
Laarbeek!
De gemeenteraad wil samen met u als
inwoner een visie opstellen over de
toekomst van Laarbeek. Hierin staat hoe
we als gemeente moeten omgaan met
allerlei vraagstukken die de komende
jaren op ons afkomen. Het gaat om de
thema’s: economie en werkgelegenheid,
krimp en vergrijzing, zorg, voorzieningen-
niveau, gemeenschapszin en de rol van
de overheid. Van 1 april tot en met 6 mei
kunt u meepraten over de toekomst van
Laarbeek via de website
www.toekomstvisielaarbeek.nl en via een
opiniezuil in de hal van het gemeentehuis
in Beek en Donk.
Uw mening telt!
Omdat er de laatste jaren veel nieuwe
ontwikkelingen op ons afkomen, moet de
huidige ‘Visie op Laarbeek in 2015’
worden herzien. De gemeenteraad vindt
het belangrijk om u als inwoner hierbij te
betrekken. Samen met u willen we
komen tot een aangepaste, aanspreken-
de toekomstvisie tot 2020. Op 27 juni
2013 stelt de gemeenteraad deze visie
vast. Dus laat tussen 1 april en 6 mei uw
stem horen, alleen samen met u kunnen
we de juiste koers uitstippelen!

Aangepaste openstelling
Vanwege extra drukte die we verwachten
in aanloop naar de voorjaarsvakantie is
het gemeentehuis twee avonden extra
geopend. Op maandag 15 en maandag
22 april, telkens van 18.00 tot 19.30 uur
kunt u op afspraak terecht in het
gemeentehuis. De afspraken daarvoor
kunt u nu al maken.
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18 maart Goud van Oranje Nassau
voor J. A. Gijsbers na 40 jaar van KAB
voorzitterschap. Heel de Aarlese
gemeenschap was vertegen-
woordigd.
Volkomen verrast en zo diep bewogen,
dat hij zijn ontroering niet verbergen kon,
onderging de heer J. A. Gijsbers zaterdag
avond in het verenigingsgebouw te Aarle-
Rixtel het hoogtepunt van de huldiging,
die door het plaatselijke KAB bestuur
georganiseerd was. Voor het front van de
KAB leden met hun dames, genodigden
en afgevaardigden van verscheidene
verenigingen, speldde burgemeester
E.P.A.M. Janssens oud wethouder Gijs-
bers de gouden ere medaille van de Orde
van Oranje Nassau op. Dat geschiedde
onder luide bijval, zoals 15 jaar geleden,
toen de heer Gijsbers de pauselijke on-
derscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”
ten deel viel. “Dit is een openlijk, alles-
zins verdiende erkenning, die mij nog
meer verheugd dan U”, zo sprak de
burgemeester, die om tal van redenen van
zijn hoge waardering getuigde. “De heer
Gijsbers heeft nooit zijn persoonlijke
belang gezocht, maar als een integer
man, alleen het algemeen belang
gediend.” De heer Janssens had vooral
bewondering voor de fiere en moedige
houding van de thans gehuldigde in de
oorlogsjaren, toen deze het burge-
meester ambt waarnam en eveneens voor
het grote aandeel dat de heer Gijsbers
had in het bevorderen van een zeer
goede verstandhouding en wederzijds
respect tussen de plaatselijke stands
organisaties. Grotendeels ging het initia-
tief daartoe uit van de heer Gijsbers, een
militante, integere en tactische figuur.

19 maart Buurtschap Lieshoutseweg
Gisteren avond kwamen de bewoners van
de Lieshoutseweg in de kleine zaal van
het Patronaat bijeen ter bespreking van
een op te richten buurtschap Lieshoutse-
weg. Er werd een voorlopig bestuur ge-

kozen, dat als volgt is samengesteld: J.
v.d. Heijden, Swinkels, Aarts, L. v.d.
Graef en H. Verhoeven. Het voorlopig
bestuur zal nader plannen uitwerken en
zich door middel van circulaires richten
tot de bewoners.

19 maart Buurtvereniging De Heikant
De buurtbewoners van de Heikant zijn in
vergadering bijeen geweest om te over-
leggen of de mogelijkheid bestaat ook
hier een buurtvereniging op te richten.
Velen waren ter vergadering gekomen en
men besloot een voorlopig bestuur
samen te stellen, dat bestaat uit de
heren F. v. Vijfijken, P. Rovers, B. Bie-
mans en J. Verbruggen. Deze heren zul-
len de voorbereidende werkzaamhe-den
gaan verrichten en straks opnieuw een
vergadering met de buurtbewoners gaan
houden, waarop het definitieve bestuur
gekozen zal worden.

21 maart Boeren Gezinsavond
Dinsdag avond werd door de leden van de
plaatselijke NCB een boeren gezinsavond
gehouden. Men begon met het bijwonen
van een aparte H. Mis, ter ere van St.
Jozef. Hierna verzamelden allen ( dit
waren er velen) zich in het ontspannings-
gebouw, waar de voorzitter, de heer Cor
v.d. Berg, een welkomstwoord sprak. Het
ligt in de bedoeling, aldus de voorzitter,
om voortaan weer een boeren gezinsdag
te houden, waar wij met u de voorkeur
aan geven. Er werd een filmreportage
gegeven van het beroemde experiment in
de medische wereld van mr. John Ben
Ears in 1883. Dit was met hoge uitzon-
dering en met speciaal verlof toegestaan.
Vervolgens werd door drs. J.J. Schouten
een spreekbeurt gehouden, waarin de
prachtige NCB film “Door Eendracht
Sterk” werd vertoond. Met declamatie en
zang, de spannende eenakter “De
Dubbelganger” en een tractatie werd
deze avond gevuld, die zeker geslaagd
genoemd mag worden.






