
15 april 2013
NR 7





Verschijningsdata:  29-4  /  13-5  /  27-5  /  10-6  /  24-6  /  12-8  /  26-8

Huisartsen: T. Engels en F. Titulaer 381253
Huisartsenpost Elkerliek:                        0900 8861
Tandartsen: C. Martin en P. Kolkman 381790

P. Colen 382727
Apotheek: Laarhoeve 386000
Ziekenhuis: Elkerliekziekenhuis Helmond 595555

Spreekuur pastorie: zie kerkberichten Heindertweg 1 381215

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder, Lieshoutseweg 26                        382067
Cisca Verschuuren - Nooijen, Molenstraat 70H 382100
Maria Hagelaar - van Griensven Past. vd Heuvelstraat 15 383293
Ad Loos, Kerkstraat 39. 382034
Theo Schepers, Lijsterstraat 7. 381733

Jaargang 43
Oplage 2500

15 april  2013
NR  7

www.gemeenschapsblad.nl

SSSSS tichting

GGGGGemeenschapsblad

AAAAAarle-Rixtel

Pagina 3

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
LEVgroep Leven en Verbinden:

Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
mail: info@levgroep.nl  www.levgroep.nl  www.facebook.com/LEVgroep
In de weekeinden bereikbaar vat tel: 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 13.30-17.00u.
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
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 Tel: 06 30640121

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 20 april –4e zondag van Pasen
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  met samenzang

Adriaan en Maria Donkers – Huibers
Toon van Dijk (verj.)
Pierre Stals (1e sterfdag)
Jacqueline Sterken – van Bracht
Jan Pennings en Tineke

Zondag 21 april  - 4e Zondag van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering -  Eerste H. Communieviering

Doortje van Roij (sterfdag)
Jan van Roij (sterfdag)
Tot welzijn van de Parochie

Woensdag 24 april
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 26 april
14.00 uur Kapel –Zr. Vera 50 jarig kloosterjubileum

 ( Zusters Ursulinen, Dorpsstraat 7))

Week van zaterdag 27 april t/m vrijdag 3 mei

Zaterdag 27 april
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang

Tot welzijn van de parochie
Zondag 28 april – 5e  Zondag van Pasen
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

50 jarig kloosterjubileum van Zr. Vera (Zusters Ursulinen)
(viering voor de parochie)
Bertus Verbakel (Hakendover)
Jes van Roij
Overleden familie Schoenmakers
Overleden ouders Jeurgens – van Oekel (verj. moeder)
Christ en Antoine van Bommel
Theo Vereijken (j. get.)
Harry Prinsen
Bijzondere intentie

Woensdag 1 mei
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Gedoopt
Saar Schoonings, Bakelseweg 19A.

Week van zaterdag 20 april t/m vrijdag 26 april
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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 tijdens het spreekuur op de pastorie van de St.
Luciakerk te Mierlo-Hout op dinsdag van 09.30 - 10.00 uur en op donderdag van 18.00
- 18.30 uur.
Telefoonnummers van de Parochie St. Lucia te Mierlo – Hout is  0492- 522930 of
mobiel 06- 50697342.

Doopviering
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op donderdag 25 april a.s. van 20.00
tot 21.30 uur in de pastorie aan de Heindertweg. Deze avond is bedoeld als
voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering van  zondag 19 mei a.s.
Voor deze avond kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel.
381215.

Opbrengst
vastenactie.

Ook dit jaar weer was er een geweldig
resultaat voor onze projecten in Ghana.
Dit jaar hebben we heel bewust gekozen
voor een 2 tal projecten voor de situatie
van moeder en kind te verbeteren. Te
weten de aanleg van een kinderspel-
kamer en de aankoop van een echo
apparaat voor de begeleiding van
zwangerschappen.
De collecte heeft dit jaar het geweldige
mooie bedrag van € 4493,04 opgeleverd.
In deze tijd mogen we daar als
gemeenschap van Aarle-Rixtel trots op
zijn. Wij zullen samen met de Stg.
Vrienden van de gemeenschap Duayaw
Nkwanta en het St.John of God Hospital
er voor zorgdragen dat de projecten ook
gerealiseerd zullen worden.
In mei gaan Henk van Eijndhoven en Ton
Schepens, voor eigen rekening natuurlijk,
naar Ghana om de projecten te bezoe-
ken, zij zullen daar ook de benodigde
rapportage mee terug brengen van de

projecten. In het najaar zullen wij daarom
weer een informatieavond organiseren om
u de resultaten te laten zien.
Het mooie bedrag kon natuurlijk alleen
gerealiseerd worden door de buiten-
gewone inzet van de vele collectanten die
weer en wind getrotseerd hebben en weer
enkele uren langs de deuren te zijn
gegaan. Onze hartelijke dank daarvoor
maar nog meer, dank namens de mensen
in Ghana.

MOV groep
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Al lijkt het nog winter, toch is de lente al
volop aan de gang. Voor veel mensen het
mooiste seizoen met haar jonge planten
en dieren.
Ons leek het een goede start om onze
lente lezing te wijden aan de vlinders.
Hiervoor hebben wij dhr. Jan van de Mortel
uitgenodigd, zijn presentatie/lezing heeft
als titel: “vlinderama”. Hij heeft hierin
de onderverdeling dagvlinders, nacht-
vlinders, en microvlinders.
Jan laat je zien dat nachtvlinders niet
gelijk staan aan saaie bruine motten,
zowel de rupsen als de volwassen vlinders
tonen een grote variatie aan verschei-
denheid. Jan gaat ook in op de
biologische kenmerken, verder besteedt
hij aandacht aan de biologische
kenmerken van de vlinders.
Dit alles zou kunnen zorgen voor meer

IVN
genot bij het kijken naar de natuur en
met name naar de vlinders.  De lezing is
gratis en wordt gehouden in ons
clubgebouw “de Bimd” op 18 april en
start om 20.00 uur. Zoals altijd is
iedereen welkom, ook al ben je geen lid
van de vereniging. Dit is tevens onze
laatste maandelijkse lezing voor de
vakantie. in september starten wij weer.
Dan met een lezing over bermen en
natuurontwikkeling in het agrarisch
buitengebied.                I.V.N. Laarbeek

KKKKKlokje

Verloren:
Gouden oud horloge met zwart bandje,
merk Union, op donderdagavond 21
maart 2013 tussen de Zes Gehuchten,
via het paadje naar de Bosscheweg, naar
het Rode Schutplein. Voor mij is het een
emotioneel waardevol sieraad. De vinder
kan contact opnemen met Mariette Strik,
tel: 381887. Alvast heel hartelijk dank



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

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

schoonheidsspecialisme

Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl
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Uitnodiging

Aarle-Rixtel april 2013

Lieve mensen, medeparochianen,

Het is heel fijn u allen te kunnen uitnodigen voor de 50e verjaardag van mijn
professie, op zondag 28 april 2013.

 We beginnen dit  samenzijn met een Eucharistieviering uit  dankbaarheid, in
onze Parochiekerk, om 10.00 uur

Daarna is er een receptie in Huize Angela, Dorpstraat 7,
 Van 11.00 tot 13.00 uur

Hartelijk welkom!

Zuster Vera en medezusters

Busreis naar Arnhem

Donderdag 23 mei bezoeken wij het
Openlucht Museum Arnhem.
Voor deze dagtocht zijn nog enkele
plaatsen vrij.
In een prachtig park kunnen we heel veel
historische gebouwen van binnen en
buiten zien. Er zijn veel activiteiten,
zoals: bierbrouwen, papier scheppen en
broodbakken. We zien zeldzame huis-
dieren en de prachtige kruidentuin.  Een
treintje rijdt ons over het terrein zodat we
veel kunnen zien en bewonderen.
Het vertrek is om 8.45 uur op het
Kerkplein. Via een mooie weg komen we
in Groesbeek. Hier genieten we van koffie
met gebak. Aankomst in Arnhem rond
11.30 uur, vertrek ca. 17.00 uur. We
sluiten af met een heerlijk 3-gangendiner
in Zeeland; om 20.15 uur zijn we terug in
Aarle-Rixtel.
Kosten: € 50,- . U kunt zich opgeven via
de invulstrook van de Seniorenwijzer. Doe

de invulstrook samen met het
verschuldigde bedrag in een enveloppe,
die u bezorgt bij Annie Vogels,
Donkersstraat 5.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Harmonie De Goede Hoop

Bestuurswisseling bij harmonie
De Goede Hoop

Op de Algemene Ledenvergadering van
harmonie De Goede Hoop is voorzitter
Nico van der Wielen na vier jaar
afgetreden. Als oudste bestuurslid vond
hij het tijd om plaats te maken voor de
jongere garde. Hij wordt opgevolgd door
Mathy Meulendijks. Bestuurslid Ruud
van de Weijer is wegens drukke werk-
zaamheden afgetreden. Hij wordt
opgevolgd door Jasper van der Heijden.
Het bestuur is voorts uitgebreid met
Henriëtte Thijssen, waardoor OJO en La
Banda ook weer in het bestuur
vertegenwoordigd zijn.
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Scouting Aarle-Rixtel
brengt de lente!
April, tijd van het voorjaar, de eerste
lentezon en heerlijk in de tuin werken.
Scouting Aarle-Rixtel wil u daar graag bij
helpen en wel op zaterdag 20 april. We
houden op die dag onze Lenteactie! De
lenteactie is een combinatie van de
bloemenactie en potgrondactie die we elk
jaar op twee verschillende zaterdagen
hielden. Nu komen we dus 1 keer bij u
langs met zowel potgrond als bloemen.
De potgrond kost € 3,00 per zak van 40
liter. Geen gesjouw voor u, we leveren de
zakken netjes aan de voor- of achterdeur
af. Natuurlijk wilt u daar direct planten in
zetten. Die hebben we ook bij. We
hebben hang- en staande geraniums in
diverse kleuren. Deze kosten € 1,50 per
stuk en vier voor € 5,00. Petunias hebben
we ook in allerlei kleurtjes bij. Deze zijn
twee voor € 1,50 en acht stuks voor
€ 5,00. Op 20 april kunt u van 10.00 uur –
15.00 uur ook bij de blokhut aan de
Duivenakker terecht voor de potgrond en
planten.
Als uw tuin er dan zo prachtig bij ligt, wilt
u natuurlijk graag zelf de bloemetjes
buiten zetten! Ook hier kunnen wij u van
Scouting Aarle-Rixtel bij helpen. De
voorjaarskermis is dit jaar in hetzelfde
weekend als de lenteactie! Deze begint
een dagje eerder dan andere jaren en wel
op vrijdag 19 april, de kermis duurt tot en
met maandag 22 april dit jaar. De locatie
is zoals altijd op het Heuveltje en op
zaterdag 20 april komt clown Desalles
naar de kermis. Kom dus gezellig de
bloemetjes buiten zetten op de voorjaars-
kermis!
Als laatste willen wij alle vrijwilligers, al
dan niet lid van Scouting, heel hartelijk
bedanken voor de hulp tijdens NL doet.
Omdat we met zoveel mensen de handen

uit de mouwen gestoken hebben, is niet
alleen de houtopslag gerealiseerd, maar
zijn er ook diverse andere klussen af,
zoals het isoleren van leidingen, het
hangen van jaloezieen op de boven-
verdieping en het voorjaars klaar maken
van de tuin. Bedankt!

LibreOffice

LibreOffice is een gratis softwarepakket,
vergelijkbaar met office 2010.
Voor het Office programma van Microsoft
moet u een dikke prijs betalen.
LibreOffice kunt u downloaden en op uw
computer instaleren.
Wat zit er in dit pakket?
1. Writer, voor  tekstdocumenten zoals

in Microsoft  Word.
2. Calc, een rekenprogramma

vergelijkbaar met Excel.
3. Base, een databases vergelijkbaar

met Access.
4. Draw, voor tekeningen.
5. Impress, vergelijkbaar met

PowerPoint.
6. Math, voor formules.
En dit allemaal geheel gratis.
Wilt u nog meer weten, kom dan op
maandag avond  22 april, om 20.00 uur
naar onze maandelijkse presentatieavond
in MFC  “ De Dreef”.
Op deze avonden is de toegang geheel
gratis, U hoeft alleen maar uw eigen
consumptie te betalen.
Graag tot zien.
KBO en PTCC

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

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.
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DVD 55 jaar Ganzegat,

Carnaval ligt alweer enige tijd achter ons.
Echter, dat sluit niet uit dat er geen
nieuws rond Ganzegat te melden is.
Zoals u wellicht weet vierde vorig jaar
carnavalsvereniging De Ganzegatters hun
55 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan
is er een DVD gemaakt door de
Heemkundekring met vele hoogtepunten
uit de afgelopen jaren.
Zo zijn er oude films gebruikt uit de jaren
50 en 60 en zijn er verschillende
carnavalsoptochten te zien. Ook staan er
diverse kletsavonden met amusement op
uit de jaren 80, o.a. Boel-Nölle met
verschillende van hun originele liedjes.
Kortom, wie graag nog eens terug kijkt op
55 jaar Ganzegat kan met deze DVD
zijn/haar hart ophalen.
Hij is te bestellen door overmaking van
€7,50 naar rekeningnr. 105097128 o.v.v.
DVD carnaval. Vergeet niet uw adres te
vermelden.
Heemkundekring Barthold van Heessel.

Aanstaande zondag, 21 april, vieren een aantal kinderen hun communie.
Als extra service maken wij die dag al het slagroomgebak krakend vers.
Dit bezorgen wij, in overleg, bij u op een afgesproken tijd thuis. Natuurlijk
kunt u ook als u iets anders te vieren hebt van deze service gebruik
maken. Mocht u graag een fototaart of een petit four met een foto willen,
dan de foto graag tijdig aanleveren, dat kan tot uiterlijk woensdag17 april.

Dorpsfeesten Aarle-Rixtel 2013

Over 4 weken is het weer zover, de
dorpsfeesten gaan van start!
De voorbereidingen zijn,  net als andere
jaren, alweer enkele maanden in volle
gang.
Daar krijg je normaal gesproken niet
zoveel van mee,  dit jaar is dat anders.
Als het goed is heb je de afgelopen
weken al op verschillende plaatsen iets
gehoord over de quiz van de dorps-
feesten, namelijk: Quiz night Aarle.
Voor het eerst dit jaar hebben we ervoor
gekozen om de quizavond niet alleen voor
de dorpsfeesten groepen te organiseren,
maar voor iedereen die zin heeft om een
avondje lekker fanatiek en gezellig te
quizzen.  Houd je er dus wel van om je
kennis te meten met andere groepen op
gebied van sport, muziek, actualiteiten
en Laarbeek aarzel dan niet om je in te
schrijven. Met een groepje vrienden,
collega’s, familie of de sportclub kun je je
opgeven wanneer je met minimaal 8
personen bent. Voor de details over deze
avond zie de advertentie in dit Gemeen-
schapsblad. Je kunt je inschrijven tot 1
mei. Hopelijk tot ziens op deze gezellige
avond! Stichting dorpsfeesten Aarle-Rixtel
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Hoi Rob, Margot, Gemengd
Klokkengieters en Kamerkoor
Sine Nomine
En organist Arjan Mooij

Van het Passieconcert heb ik genoten,
Wat een heldere zuivere noten.
Ik leefde  met het Stabat Mater mee,
En voelde echt Maria’s wee.
Wat een vertolking met zoveel gevoel,
Emoties bereikte bij mij hun doel.
Recht in mijn hart kwamen liederen
binnen,
De kloosterkapel bracht mij tot zinnen.
Salve, Regina laat mij geloven,
Al het goede komt van boven.
De organist speelde zinderende
klanken,
Daarvoor wil ik ook bedanken.
Wat een passie wat een sfeer,
Heel graag tot de volgende keer.
Veel liefs Dinie

Carlo de Wijs New Hammond
Sound bij Wim Beeren Jazz
Society op 24 april

Op woensdag 24 april is Hammond-
organist Carlo de Wijs met zijn band te
gast in Wim Beeren Jazz Society in café
Van Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-
Rixtel.
Hij wordt vergezeld door de Belgische
meesterdrummer Jordi Geuens, de
energieke zangeres Simone Roerade
(Mrs. Hips) en gitarist Arie Storm (o.a.
Anouk en Edsilia Rombley).
Carlo de Wijs gaf het Hammondorgel een
nieuwe plaats in de internationale jazz
scene en mag met recht de autoriteit op
dit instrument genoemd worden. In zijn
nog in ontwikkeling zijnde revolutionaire
New Hammond B3 worden alle modifi-
caties en analoge en digitale interactieve
componenten geïntegreerd.
Carlo toerde met Candy Dulfer over de
hele wereld en speelde met Benjamin
Herman en Rhoda Scott. Hij heeft ook een
aantal cd’s op zijn naam staan.
Het repertoire op 24 april is een mix van
jazz, pop en funk.
Weer zo’n heerlijk groovende avond die je
niet mag missen! Kom op tijd dan ben je
zeker van een goede plaats.
Aanvang 20.30 uur, gratis entree.
Wim Beeren Jazz Society: een brui-
send en inspirerend jazzpodium, waarbij je
in een ongedwongen en gezellige sfeer

oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.carlodewijs.com
www.hammondsongbook.com

Beste dames

Donderdag 18 april Bernadetteviering.
We beginnen de avond met een viering in
de kapel aan de Bosscheweg om 19.30
uur. Om 20.00 uur staat voor ons de
koffie en thee klaar in de Couwenbergh.

Donderdag 25 april 18.30 uur High Tea in
de blokhut in Lierop Piet  Cortooms-
wegske. Soepkop, theekop en bestek
meebrengen.
Vertrek om 18.00 uur vanaf het kerkplein.
U heeft zich hiervoor op gegeven.

Bestuur KVO
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Meer Bewegen voor Ouderen
iets voor U !!!!

ViERBINDEN heeft van de gemeente
Laarbeek de opdracht om activiteiten in
het kader van Meer Bewegen voor
Ouderen te coördineren, te organiseren
en te initiëren.
Er zijn in Laarbeek een 7-tal activiteiten.
In Aarle-Rixtel is er een “beweeggroep”
die elke maandagmiddag van 13.30-14.30
uur actief is in de Dreef. Deze lessen
worden verzorgd oor MBvO docente Nellie
van den Elsen uit Beek en Donk.
Het accent ligt op oefeningen voor heel
het lichaam maar ook is er ruimte voor
tijd voor gezelligheid en staat eigenlijk
ook “elkaar ontmoeten” centraal.
Voor deze activiteit wordt 1 euro als
eigen bijdrage gevraagd en u kunt meer
informatie inwinnen bij Tonny Verleisdonk
( 0492-382073) of Jeanne van Veghel
(0492-381921)
Andere activiteiten in Laarbeek in het
kader van bewegen zijn:
GymAarle-Rixtel De Dreef
Maandag  13.30-14.30 uur
GymBeek en Donk
Ontmoetingscentrum Donderdag
9.30-10.30 uur
GymLieshout Het Dorpshuis
Woensdag  13.30-14.30 uur
GymMariahout Het Buurthuis
Woensdag  9.00-10.00 uur
Dansen Beek en Donk
Ontmoetingscentrum Vrijdag  9.45-
11.15 uur
Dansen Lieshout Het Dorpshuis
Donderdag 14.00-15.30 uur
Zwemmen Nuenen Zwembad de
Drietip Maandag    13.15-15.45 uur
Voor meer informatie
hbouwmans@vierbinden.nl of
0492-328803.

15 Vrijwilligers gezocht!

ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor Zonnetij in Aarle-Rixtel op zoek
naar 15 vrijwilligers die als gastheer/vrouw
diverse taken willen verrichten, zoals
mensen te woord staan en begeleiden,
koffie zetten en schenken, opruimen en
klaarzetten van de benodigde materialen
e.d. Men kan kiezen uit diverse werk-
tijden, zowel ’s morgens als ’s middags.
Voor meer informatie over vrijwilligers-
vacatures, graag contact opnemen met:
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon:0492-328807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op
onze website: www.vierbinden.nl  of te
vinden in de vacaturemappen van de
dorpsservicepunten.

MANTELZORGCAFÉ OP 25 APRIL

Slimme Zorg iets voor u !!!!

Elke vierde donderdag van de maand
organiseert ViERBINDEN het mantel-
zorgcafé. In april is het thema Slimme
Zorg. ViERBINDEN heeft een project om
te kijken of het zinvol en nuttig is om bij
mensen thuis Slimme Zorg in huis te
brengen. Onder Slimme Zorg wordt
verstaan: kleine en grote technische
hulpmiddelen om de zorg en dienst-
verlening in de woning te verbeteren, om
zodoende langer in eigen huis te blijven
wonen en misschien ook om de zorg
voor iemand te verbeteren.
Er is een klein groepje van deskundige
vrijwilligers die een (virtueel) koffertje met
technische hulpmiddelen hebben samen-
gesteld. In dit koffertje zitten bijv. sen-
soren,  bewegingsmelders, rookmelders,
handvaten, maar ook allerlei ander
infomateriaal dat bij mensen kan achter-
blijven, kan worden geïnstalleerd of kan
worden besteld om de zorg gemakkelijk
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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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te maken en evt. het welzijn te
verbeteren.
Dhr. Vorstenbosch komt met dit koffertje
naar het mantelzorgcafé. Mantelzorgers
kunnen uit het koffertje apparatuur
uitproberen, kopen maar ook gewoon
folders krijgen om met hun naasten te
bespreken.
Tot donderdagochtend 25 april, van 10.00
tot 11.30 uur in het Ontmoetingscentrum
aan de Otterweg 27 in Beek en Donk.
Graag van te voren even aanmelden via
hmanders@vierbinden.nl of 0492-782901.
Lukt dit niet, loop dan gerust binnen.

Herstart de Laarbikker!!

Op 1 mei 2013 zal er een herstart plaats
vinden van Buurt- en wijkrestaurant De
Laarbikker.
Zo’n kleine twee jaar geleden is Vier-
binden in het Commanderijcollege gestart
met wijkrestaurant De Laarbikker. Voor
veel mensen uit Laarbeek en voor
organisaties bood het restaurant de
mogelijkheid om samen te koken, samen
te dineren maar vooral om elkaar te ont-
moeten. Door allerlei omstandigheden
bleek het niet mogelijk om de organisatie
vanuit het Commanderij college te
handhaven. Daarom is besloten om uit te
wijken naar een nieuwe locatie nl. de
Ontmoetingsruimte van de Waterpoort.
In april zullen enkele proefavonden
gedraaid worden in de nieuwe locatie om
daarna op woensdag 1 mei weer officieel
van start te gaan. Twee teams zullen
daar zeer diverse verse maaltijden
bereiden voor maximaal 25 personen.
De kostprijs voor een maaltijd zal € 7,05
gaan bedragen, dezelfde prijs als de
eetpunten van Vierbinden.
Eind april komen wij nog met uit-
gebreidere berichtgeving over onze
nieuwe voorziening.

Kouwenbergs kerkje
vraagt om boeken.

Zoals elk jaar wordt in het Kouwenbergs
kerkje in de maand mei een grote
boekenmarkt gehouden. De opbrengst
van de boekenmarkt is bestemd voor de
restauratie van het kerkje. Door
monumentenwacht is namelijk een
inspectierapport uitgebracht, waaruit
blijkt dat er links en rechts nogal wat
mankementen zijn. Inmiddels is de
lekkage van het dak gerepareerd en is
op verschillende plaatsen nieuw
stucwerk aangebracht. Echter, er moet
nog méér gebeuren. Het bestuur van het
kouwenbergs kerkje is dus op zoek
naar boeken voor de boekenmarkt die
op 5 en 9 mei wordt gehouden. Hierover
te zijner tijd meer.
Mensen die boeken willen schenken
kunnen zich melden via tel. 0492
382943 of via tel 0492 381851 Dan
worden de boeken thuis opgehaald.

KKKKKlokje

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

Gevonden: Heb sleutels gevonden met
hangertje eraan, in de Dorpsstraat te
Aarle-Rixtel. Door te mailen kunnen ze
bij ons opgehaald worden.
marion.balmer@chello.nl  of bellen 0492-
382244.   Marion Balmer

Jong – LEREN.
Coaching voor jongeren en huiswerk-
begeleiding. 30 % Korting in april en mei.
Louise de Jong, Lieshoutseweg 83,
Aarle-Rixtel. 0492-382668. www.jong-
leren.com
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Bestuurswisseling gemengd
koor Euphonia

Aarle-Rixtels gemengd koor Euphonia
heeft een bestuurswisseling ondergaan.
Voorzitter Mevr. Van de Wijngaart en PR
lid Mevr Rooijakkers hebben het bestuur
verlaten. Mevr. Hermien v.d.Elzen en
mevr. Lucie Poulisse hebben zich als lid
aangemeld. In het bestuur zitten verder
Theo van Beek, voorzitter. Sjef Strij-
bosch, penningmeester en Toos
Roijackers als secretaresse.

“Eethuis Saray”

Als je eenmaal in Aarle-Rixtel gewent
bent, wil je er niet meer weg. Zo
overkomt dit ook de familie Ates.
Wanneer de familie boodschappen aan
het doen is in Helmond werd menigmaal
gevraagd: wanneer komen jullie terug
naar Aarle-Rixtel? Reportad is op bezoek
bij het nieuw te openen eethuis “Saray”
aan de Dorpsstraat, naast de
bloemenzaak “Bloom”. Ze zijn bijna klaar
met de nieuwe inrichting van het pand.
Reportad is onder de indruk van de
inrichting. Sefer Ali Ates en zijn vrouw
Fidan vertellen dat zij de eetgelegenheid
Saray op maandag 15 april 2013 gaan
openen . De openingstijden zijn in de
week van 14.00 tot 1.00 uur, in het
weekend van 14.00 tot 2.00 uur. Het
komende weekend draaien zij proef met
familie, vrienden en bekenden.  De
inrichting ziet er perfect uit, alles nieuw
aangeschaft. Zij gaan alles vers bereiden
waar u zelf bij staat. Je kunt zien hoe en
wat er gebruikt gaat worden. Je kunt er
terecht voor shoarma, pizza, Griekse
grill, pasta’s en kebab. De
eetgelegenheid is ingericht met tafels
voor vier en zes personen. Je kunt er
rustig zitten, dus heb je een zakelijke
bespreking, dan kunt u rustig achter in
de zaak plaatsnemen. Hij heeft in zijn
zaak zestig zitplaatsen. Met fijne stoelen
om op te zitten. Velen van u kennen het
oude café, je zal er versteld van staan

hoe het is veranderd.  Heel ruimtelijk
ingericht en de kleuren zijn heel stijlvol.
Sefer vertelt dat hij vanaf 1981 in
Nederland woont, altijd al in de horeca
werkzaam is geweest. Dat hij Aarle-
Rixtel in zijn hart heeft gesloten en blij is
om weer terug te zijn. Kwaliteit staat
voorop. Daarin alleen kan ik mij
onderscheiden. Ik wil tevreden klanten
hebben, die het fijn vinden om hier te
eten. Waar ze welkom zijn en tegen een
redelijke prijs kunnen eten. Sefer en
Fidan vertellen dat zij wel in Turkije zijn
geboren, maar zich wel al Nederlander
voelen. Wij zijn al behoorlijk geïntegreerd.
Wij voelen ons hier thuis. Reportad vraagt
aan Sefer of hij ook aan huis bezorgd?
Jawel, het is zelfs mogelijk om met je
pinpas te betalen, maar doen moet je dat
wel bij de bestelling aangeven. We
hebben een mobielpinautomaat. En heb
je in de zomer een buitenterras? Ook dat
hebben we. Je kunt op het terras koffie
drinken of iets eten. Sefer vertelt dat hij
graag met zijn klanten persoonlijk
contact heeft. Ik geniet ervan dat mijn
klant tevreden is, lekker heeft gegeten,
dan heb ik plezier in mijn werk. Dan ga ik
na mijn werk tevreden naar huis en heb ik
een fijne dag gehad. Reportad bedankt
Sefer en Fidan voor het fijne gesprek, de
lekkere koffie en wenst hen alle succes
toe met hun nieuwe zaak. U bent er van
harte welkom. Reportad.



Fietsenoptocht met harmonie
Aansluitend is er om 12.30 uur een ver-
sierde fietsenoptocht, onder begeleiding
van harmonie ‘De Goede Hoop’.
Deelnemers kunnen zich van 10.30 tot
12.00 inschrijven bij de jury.
We hopen natuurlijk dat er veel publiek
langs de weg staat en dat veel mensen
de vlag uithangen. De optocht start bij
dorpscafé De Vrienden en gaat door de
Dorpsstraat, de Mariastraat, de Bos-
scheweg, de Klokstraat, de Kouwenberg
en tenslotte weer terug naar het
kerkplein. Voor iedere deelnemer ligt een
verrassing klaar. De mooiste, gekste en
leukste fietsen verdienen bovendien een
prijs.
Voetballen en ander
vermaak op sportpark De Hut
’s Middags vanaf 13.30 uur zijn er op
sportpark De Hut allerlei activiteiten voor
kinderen, zoals een spelenkermis, lucht-
kussens, huifkarrentocht, schminken en
penaltyschieten. Verder kan ieder kind
meedoen aan de ballonnenwedstrijd. Voor
degenen wiens ballon de grootste afstand
heeft overbrugd, zijn leuke prijzen
beschikbaar.
Daarnaast zijn er voetbalwedstrijden voor
6 t/m 14-jarigen op klein veld, uiteraard
ingedeeld per leeftijdscategorie.
Voor jong en oud is er ook gelegenheid
om jeu-de-boules-wedstrijden te spelen.
Jeu de boules club Du Tie Ut zorgt voor
speluitleg en begeleiding.
De beëdiging en inhuldiging van Koning
Willem-Alexander (14.00 – 15.30 uur) is
op groot scherm te volgen bij ASV. Zo
kan iedereen dus aanwezig zijn bij de
diverse activiteiten, zonder dat men iets
hoeft te missen van de officiële gebeurte-
nissen in Amsterdam.
Live optredens bij OJA
Bij OJA kan men ‘s middags terecht voor
veel muziek, een hapje en een drankje.
Vanaf 14.00 uur treden diverse bands live
op. Voor de kleintjes zijn er een spring-
kussen en snoepzakken.
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Veel Koninginne-
dagactiviteiten in Aarle-Rixtel

Ook dit jaar zijn er in Aarle-Rixtel rond
Koninginnedag weer diverse activiteiten.
Koninginnenacht
bij De Vrienden en Deja Vu
De festiviteiten beginnen op maandag-
avond 29 april in de Aarlese horeca.
Bij ‘Deja Vu’, dat vanaf 20.00 uur open is,
treedt de coverband Trackdrop op. Het
repertoire van Trackdrop bestaat uit
stevige rockhits en swingende ‘gouwe
ouwen’. De band brengt onder andere
covers van Anouk, Pink, Kings of
Leon, U2 en Pearl Jam ten gehore. Ook
ontbreken swingende nummers van Ray
Charles, Johnny Cash en Elvis niet. 
Dorpscafé ‘De Vrienden’ organiseert
vanaf 22.00 uur tot diep in de nacht de
Prins-Pils-night met dj Nicky Netten.
Bij beiden is de entree gratis!
Vrijmarkt op het kerkplein
Dinsdag 30 april start op het kerkplein
met een vrijmarkt voor en door basis-
schoolkinderen van 10.00 – 12.00 uur.
Iedereen kan hier speelgoed, boeken,
cd’s en allerlei spulletjes verkopen of
andere leuke dingen verzinnen.
Er kunnen ook diverse spelletjes gedaan
worden, zoals spijkerpoepen, eierlopen,
blikgooien, koekhappen of proberen de
bal door het kleinste gat te schieten of te
slaan. Ook zal dit jaar weer een
afvaardiging van de scouting aanwezig
zijn en een en ander van hun activiteiten
laten zien.
Wie er eens echt koninklijk uit wil zien,
kan zich (samen met broertjes, zusjes,
vriendjes of vriendinnetjes) in stijl laten
fotograferen.
De troonsafstand van koningin Beatrix
(10.00-10.30 uur) is op groot scherm te
zien bij café De Vrienden.



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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Wat gaat de ruit rond Eindhoven
ons brengen?
Een verhaal waar u stil van wordt.

Deel 1; De kosten.
De aanleg van deze weg gaat ongeveer
870 miljoen kosten. Iedereen kan op z’n
sokken aanvoelen dat de daadwerkelijke
kosten flink hoger zullen worden.
We moeten ons goed realiseren dat dit
bedrag letterlijk betekent dat de SRE
gemeenten straks een keuze moeten
gaan maken; of men kiest voor de Ruit,
waarvan nog steeds Nut en Noodzaak
niet zijn aangetoond, en waarbij men de
natuur onherstelbaar beschadigd. Biblio-
theken, gymzalen en gemeenschaps-
huizen zullen gaan sluiten. Of men kiest
voor kwaliteit van de leefomgeving, be-
houden van de natuur en het openhouden
van onze voorzieningen.

De Rijksoverheid stelt 254 miljoen ter
beschikking.
De provinciale overheid stelt dat de weg
ongeveer 870 miljoen gaat kosten.
SRE gaat 112,5 miljoen bijdragen ( dit
komt ook uit de pot van de gemeenten).
De gemeenten in het SRE gebied zullen
50 miljoen euro bij moeten passen.
Ook het Waterschap Dommel en Aa en
Maas gaan een flinke bijdrage leveren
aan dit project.
Jawel, ook de waterschappen gaan geld
uitgeven aan asfalt!!
Dit betekent dat er niet alleen via
gemeentelijke heffingen aan de Ruit
wordt mee betaald maar ook door middel
van heffingen die het waterschap oplegt.
Hiermee gaat het Waterschap zijn
wettelijke taak te buiten ( u kunt hier bij
uw aanslag bezwaar tegen maken).

Elke gemeente zal flink gaan bijdragen
aan de Ruit.
Per inwoner ongeveer € 170,= per
persoon, jong en oud !!

Van 14.00 – 15.00 uur treedt de Aarlese
formatie Juicy Flavour op. Zij spelen
catchy popsongs met in elk nummer een
knipoog naar een ander genre. Met een
beukende bas,
schreeuwende gitaren en elektrodrums
wordt er sowieso gezorgd voor een
knallend feestje!
Van 15.45 – 17.15 uur speelt Flower Cult.
Zoals de naam al doet vermoeden is dit
een tribute- band die muziek van The Cult
ten gehore brengt. Zij stonden in de halve
finale van het nationaal bekende ‘Clash of
de coverbands’.
Als laatste treden op de Thumbling Go
Go’s. Van 17.45 – 19.15 uur spelen zij
energieke, gemene, naar psychobilly
lonkende rockabilly. Zelf geven ze de
voorkeur aan de term powerbilly of 1950’s
punk met surf, blues en zelfs country
invloeden waarbij de basis elementen
volledig in takt worden gelaten.
Van 20.00 – 03.00 uur wordt het feest
binnen voortgezet met muziek van ‘DJ’s
van ’t huis’

Lantaarn kapot melden bij
Meldpunt Openbare Ruimte

Merkt u dat straatverlichting niet brandt of
kapot is dan kunt u dat melden op de
website van de gemeente Laarbeek. Op
de hoofdpagina van de website vindt u
het “Meldpunt openbare ruimte”.
U meldt daar simpel het nummer van de
kapotte straatlantaarn, kiest  de Hoofd-
categorie “Openbare Verlichting” en een
Subcategorie en vermeldt plaatsnaam en
straatnaam van de kapotte lantaarn. In
principe wordt de lantaarn dan in 14
dagen gemaakt. De melding kan ook per
email, via meldpunt@laarbeek.nl, of per
telefoon, via 0492-469700, worden door-
gegeven.
Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel.
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Inschrijfdagen
Jeugd3daagse 2013!

We zijn alweer volop bezig met de
voorbereidingen van de jeugd3daagse
2013!
De jeugd3daagse vindt dit jaar plaats op
6,7 en 8 augustus op het terrein voor de
Dreef. De inschrijfdag is dit jaar op
dinsdag 16 april van 18.00-20.30.
We zijn natuurlijk altijd dringend op zoek
naar leiding die een groepje kan
begeleiden, helpende handjes voor allerlei
werkzaamheden en natuurlijk ben je ook
van harte welkom voor je maatschappe-
lijke stage. Hiervoor kun je je ook
opgeven op 16 april.
We hopen dat alle kinderen uit Aarle-
Rixtel dit jaar mee doen! En vraag aan je
ouders, timmeropa’s, handige ooms, lieve
tantes en oma’s of ze ons ook een
handje willen helpen, want we hebben
weer een super leuk programma zodat
we er weer een toffe week van gaan
maken!
Kijk voor meer info op
www.jeugd3daagse.nl

waar dit heen gaat.
Actiecomité Landelijk Laarbeek wil een
kwalitatieve goede samenleving niet
alleen voor ons maar ook voor onze
kinderen.
Er is al te veel kapot gemaakt.

Eind April; deel 2 van dit verhaal.
We informeren u dan over de bedrieglijke
gang van zaken in de besluitvorming en
de gevolgen voor de gezondheid van u en
van uw kinderen.

Actiecomité Landelijk Laarbeek.

Dit betekent voor ;
- Asten;  € 2.000.000,=
- Deurne; € 5.000.000,=
- Eindhoven; € 13.000.000,=
- Geldrop/Mierlo; € 6.000.000,=
- Gemert /Bakel; € 4.000.000,=
- Helmond; € 11.000.000,=
- Laarbeek; € 3.000.000,=
- Nuenen/Gerwen en Nederwetten;

€ 3.000.000,=
- Someren; € 3.000.000,=
Bronnen zijn; de begrotingen van de
diverse gemeenten en publicaties van
provincie en regionale bladen.
Wat gaat dit nu voor u en uw gemeente
betekenen, De kaasschaaftaktiek van
overal een beetje op bezuinigen is
afgelopen. Er zullen nu voorzieningen in
zijn geheel gaan verdwijnen.
· Subsidies voor verenigingen zullen
omlaag gaan of helemaal stoppen. Het
verenigingsleven zal nog meer op een
laag pitje komen te staan.
· OZB gaat verder omhoog. U bent per
maand nog meer kwijt. In sommige
plaatsen zal de OZB met minimaal 50%
gaan stijgen. Anderen waarschijnlijk nog
meer.
· Waterschapsheffingen gaan omhoog.
Onacceptabel om Waterschapsgelden te
gebruiken voor asfalt.
· Investeringen om gemeentelijke
voorzieningen op peil te houden zullen
omlaag gaan of gaan stoppen.
Gemeenschapshuizen, ontmoetings-
centra, bibliotheken etc. zullen moeten
gaan sluiten.
· Lokale wegen zullen minder onderhoud
krijgen.
· Er komen minder voorzieningen bij
evenementen.
· Het toeristisch programma gaat op een
lager pitje.
· Er wordt verder bezuinigd op onderhoud
in de gemeentelijke groenvoorziening.
We zouden zo voorlopig nog even door
kunnen gaan.
Net als u maken we ons grote zorgen
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Donderdag 21 maart j.l. hebben 10
schutters van HBV de Eendracht
deelgenomen aan het toernooi van HBV
Prins Bernhard in Mierlo. Oude Roem
Handhaven uit Someren, Recht door Zee
uit Helmond en enkele schutters van
Prins Bernhard namen ook aan de
wedstrijd deel.
Vooraf moest men opgeven welk aantal
punten men dacht te halen. Het verschil
tussen de opgegeven en daadwerkelijk
geschoten punten, werd gedeeld door het
aantal schutters. De vereniging die dit
gemiddelde verschil zo klein mogelijk
weet te houden, wint het toernooi.
Het verschil van de Eendracht was + 9,6.
Op zich een goed resultaat maar
waarschijnlijk niet goed genoeg voor een
van de ereplaatsen.
Uitslag schutters van de Eendracht:
 1. Toon v Hoof 226
 2.  Erwin Wijnhoven 219
 3. Walter Jansen       215
 4. Frank Schepers  196
 5. Arno Donkers       181
 6. Michiel Verbakel  180
 7. Paul v Bakel          176
 8. Frans Soontiens     155
 9. Gerrie v Hoof         115
10. Harrie Moors        109
Op 13 april is gestart met het 50e van
Ganzenwinkeltoernooi met als eerste
deelnemer HBV Neerlandia uit Bakel,

Jeu de boulesclub
“Dû Tie Ut”

In het kader van de nationale sportweek
die van vrijdag 19 tot zaterdag 27 april
wordt georganiseerd gaan wij als club hier
zeker aan mee doen, en gaan wij u laten
zien hoe gezond en vooral leuk sporten
en bewegen is.
Vanaf 21 april kunt u vrijblijvend iedere
zondag van 10.00 tot 12.00 uur komen
boulen op het Heuvelplein.
Ook zijn de banen te huur tel. 381438
Spelmateriaal is aanwezig.
Wij hopen velen van u te mogen
ontmoeten op onze gezellige lokatie.

Dorpsfeesten
55-Plussersavond

Woensdagavond 24 april wordt door de
Stichting Dorpsfeesten in samenwerking
met de KBO aan alle 55-plussers uit
Aarle-Rixtel een gezellige avond in De
Dreef aangeboden.
De avond begint om 20.00 uur en de zaal
gaat open om 19.00 uur.
De toegang is gratis.
Op deze avond komen “De Thee Tantes
op de Koffie”. Doormiddel van typetjes,
en zang gaan we terug ze de tijd.

KKKKKlokje

Gevonden:
AXA fietssleutel op het Heuvelplein. Op te
halen bij de redactie, Kerkstraat 39. Tel:
382034.

Te koop:
Kasseien te koop (Kinderkoppen) 10
euro per vierkanten meter. 06.30873809.
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Gevonden:
Sleutels gevonden met inscriptie
Engering Den Bosch. Op te halen bij de
redactie, Kerkstraat 39. Tel: 382034.

Vrijwilligers gezocht

ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek
is voor het Repair Café in Lieshout op
zoek naar personen die het Repair Café
mee willen opzetten en op termijn willen
runnen als coördinator. Dit houdt in: het
regelmatig organiseren van Repair Cafés
in Lieshout en het aansturen van de
vrijwilligers die mensen helpen met het
leren maken van hun eigen spullen.
Tevens is het Repair Café op zoek naar
vakmannen/vrouwen op het gebied van
elektra, hout, speelgoed, kledingrepara-
tie, fietsen en computers.
Het is de bedoeling mensen te helpen/
leren om tijdens het Repair Café zelf hun
eigen kapotte spullen te maken, zodat
deze weer hergebruikt kunnen worden.

Voor het Rode Kruis zijn we op zoek naar
vrijwilligers die voorbereidende werkzaam-
heden willen uitvoeren voor onze
collectes. Denk hierbij aan collecte-
bussen labelen en verzekeren, uitgifte en
inname van de bussen, telwerkzaam-
heden, gegevens op lijsten verwerken,
posters ophangen op openbare plaatsen
en collecteren.

Voor Gasterij de Regt in Beek en Donk
zijn we op zoek naar een vrijwilliger die op
zondag van 11.30 – 13.30 uur diverse
werkzaamheden wil verrichten, zoals
tafels dekken, maaltijden serveren,
klanten bedienen, tafels afruimen en
afwassen.

Tot slot zijn we voor EyeOn in Aarle-
Rixtel op zoek naar een vrijwilliger die op
vrijdag 26 april op diverse kruispunten in
het parcours het verkeer wil regelen.

Voor meer informatie over vrijwilligers-
vacatures, graag contact opnemen met:
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon:0492-328807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op
onze website: www.vierbinden.nl  of te
vinden in de vacaturemappen van de
dorpsservicepunten.

Wist u dat…
ViERBINDEN een vrijwillige hulpdienst
heeft. Deze vrijwillige hulpdienst over erg
veel vrijwilligers beschikt die u kunnen
vervoeren, begeleiden maar ook gewoon
iets leuks kunnen doen. Verder kunt u
hier ook terecht voor kleine klusjes in en
rond het huis.
Voor meer informatie kunt u ons bellen
op maandag-woensdag of vrijdagmorgen
tussen 9.00-10.30 uur (0492-464289)

Wist u dat..
ViERBINDEN er alles aan wil doen om
senioren zo lang en veilig mogelijk in
eigen huis te houden. Daarom stellen zij
een Alarmeringstoestel ter beschikking
waarbij u 24 uur per dag hulp kunt
inroepen.
Voor meer informatie bel (0492-328803)
of mail (hbouwmans@vierbinden.nl) ons.

KKKKKlokje
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Verschijning boek ‘De Hel van
Watenstedt’

Begin mei verschijnt het boek ‘De Hel van
Watenstedt’. Het boek gaat over de
Tweede Wereldoorlog en vertelt het
verhaal van Arie Crommentuijn uit
Helenaveen. Hij werd opgepakt tijdens de
Grote Kerkrazzia in 1944 en gedepor-
teerd naar Duitsland. Op 4 mei wordt het
eerste exemplaar uitgereikt aan de
burgemeester van Deurne.
Kerkrazzia
Tijdens de Grote Kerkrazzia op 8 oktober
1944 omsingelden Duitse soldaten
Helenaveen, alsmede een groot aantal
Noord- en Midden-Limburgse plaatsen.
De Duitsers pakten op die dag meer dan
tweeduizend mannen tussen zestien en
zestig jaar op en in de weken daarna nog
eens duizend tijdens kleinere razzia’s.
Arie Crommentuijn kwam terecht in Lager
6 van een werkkamp in Salzgitter-Waten-
stedt. De huisvesting en het voedsel
waren slecht, het stikte er van de luizen
en het werk op de Reichswerke Hermann
Göring was zwaar. Toen Nederland al
was bevrijd, keerden de mannen - die nog
in leven waren - pas terug naar huis.
De meeste mannen die deze trauma-
tische ervaring hebben meegemaakt,
kunnen of willen er niet over praten. Ook
bij Arie heeft dat lange tijd geduurd. In
‘De Hel van Watenstedt’ vertelt Arie zijn
persoonlijke relaas. Het boek is geschre-
ven door schoondochter Heidi Geven.
Eerste exemplaar
Op 4 mei, na de Dodenherdenkings-
bijeenkomst in Helenaveen, wordt het
eerste exemplaar uitgereikt aan de
burgemeester van Deurne. Het was de
bedoeling dat Arie Crommentuijn dit zelf
zou doen, maar helaas is hij, na een kort
ziekbed, op 29 januari jl. overleden.
De kosten voor het boek bedragen
€ 16,00,-. Dit bedrag kunt u contant
betalen als u het boek ophaalt. Wanneer

u belangstelling heeft voor het boek, kunt
u mailen naar
info@dehelvanwatenstedt.nl of
onderstaand strookje in de brievenbus
doen op Kerkstraat 2a in Aarle-Rixtel.
Meer informatie:
www.dehelvanwatenstedt.nl

Gegevens:

Naam
 ..........................................................................................

Adres
 .....................................................................................................

Postcode
 .................................................................................................

Woonplaats
 ..............................................................................................

Telefoonnummer
 .......................................................................................

E-mailadres: (indien u een e-mailadres
heeft, graag invullen: u wordt via mail op
de hoogte gehouden van de stand van
zaken):
...................................................................

WERKEN AAN Zwerfvuil

Eén keer per maand steekt een groepje
vrijwilligers uit Aarle-Rixtel de handen uit
de mouwen om zwerfvuil in te zamelen.
We lopen dan op een zaterdagochtend in
het buitengebied een rondje van 2½ tot 3
uur en vergaren  het zwerfafval.
Wilt u ook een keer meewerken aan een
goed leefklimaat? Op zaterdag 27 april is
onze volgende “zwerfvuilloop”. Voor
nadere informatie of aanmelding kunt u
terecht bij Arie van Heukelom, tel.:
383673, email :b.berk@hetnet.nl)
Zwerfvuilgroep Aarle-Rixtel.
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Kookstudio Culinair
Centrum Aarle-Rixtel

Sinds een jaar is Dorothé Saasen de
nieuwe eigenaresse van Kookstudio
Culinair Centrum Aarle-Rixtel, de bekend-
ste kookstudio uit de regio die al 20 jaar
bestaat. Na een jaar hard werken, heeft
de kookstudio als kroon op dit werk
onlangs een viersterren classificatie
behaald wat staat voor goede kwaliteit en
professionele uitstraling van de kook-
studio. De belangrijkste aandachtspunten
waren de inrichting van de professionele
keukens, de hygiëne en de kwaliteit van
de gebruikte producten.
Om dit te vieren organiseren wij een
kookwedstrijd: HET BRABANTSE
GERECHT.
Heeft u een favoriet gerecht wat uw oma
ook al klaarmaakte doe dan mee! U
hoeft geen kok hiervoor te zijn, want
tenslotte kan iedereen koken.
Meedoen kan eenvoudig door het sturen
van een mail met de beschrijving en een
foto van het gerecht naar
koken@culinaircentrum.nl
Uit de inzendingen worden de 10
lekkerste, origineelste, oudste recepten
gekozen. Er wordt ook gelet op smaak
en presentatie. De inzenders komen dit
gerecht koken in onze professionele
keuken op maandagavond 27 mei.
Natuurlijk is het leuk om voor gasten te
koken. Dus iedereen mag aanschuiven
voor HET BRABANTSE DINER.  Voor 25
euro per persoon eet je een avond op z’n
Brabants inclusief 4 consumpties. (De
inzender zelf betaalt uiteraard niets)
Aanvang diner 20.00 uur.
Na afloop van het diner wordt de prijs-
uitreiking gedaan. De winnaar ontvangt
een pakket Brabantse producten ter
waarde van 100 euro.

Koningschap
van Laarbeek

Op zondag 28 april a.s organiseert het
Sint Margaretha Gilde uit Aarle-Rixtel, in
samenwerking met de Laarbeekse gilden,
de verschieting om het koningschap van
Laarbeek. De gildebroeder die wint mag
zich een jaar lang Koning van
Laarbeek noemen en een groot zilveren
wisselschild dragen.
Het programma ziet er als volgt uit:

12.00: ontvangst gildebroeders Laarbeek-
se gilden en gasten.
12.30: Rondgang door het dorp. Op het
Heuvelplein zal worden gepauzeerd en
een consumptie genuttigd.
14.00: Kort gebed, het wijden van de
koningsvogel en opening nieuwe schuts-
boom
14.30: Aanvang schieten met voorafgaand
een schot van de Pastoor, Burgemeester,
Frans Biemans en de afgaande koning.
17.00: Waarschijnlijk de koning van
Laarbeek bekend, daarna drinken alle
gildebroeders onder de boom een
koningsdrankje. Dan volgt de huldiging
van de koning door de Burgemeester en
de Hoofdman, waarna een vendelgroet
wordt gebracht aan de nieuwe koning.
17.30: Gezellig samenzijn
De deelnemende gilden zijn:
Sint Leonardus Gilde uit Beek en Donk
Sint Antonius Gilde uit Beek en Donk
Sint Servatius Gilde uit Lieshout
Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel
Sint Margaretha Gilde uit Aarle-Rixtel
Dit alles vindt plaats op het gildeterrein
aan de Havenweg in Aarle-Rixtel.
Iedereen is van harte welkom op dit
prachtige en zeer gezellige evenement.
Met vriendelijke groet,
Ed Vincent
Dekenschrijver
Sint Margarethagilde Aarle-Rixtel
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OPEN HUIS BIJ ATTC ‘77
In het kader van de Nationale Sportweek
opent tafeltennisvereniging ATTC ´77 uit
Aarle-Rixtel haar deuren op zondag 21
april. Van 11.00 - 14.00 uur is iedereen,
jong en oud, van harte welkom om een
balletje te komen slaan in de gymzaal
aan de Jan van Rixtelstraat. Dit is een
mooie gelegenheid om kennis te maken
met de tafeltennissport en de vereniging,
maar ook om gewoon lekker sportief
bezig te zijn. Het dragen van binnensport-
schoenen is verplicht en batjes en
balletjes zijn aanwezig. Wanneer u alleen
wilt komen is dat geen enkel probleem, er
zullen genoeg leden aanwezig zijn die
graag met u tafeltennissen. We zien u
graag op 21 april!

Met ingang van 16 april beginnen de
dinsdagavond fietstochten om 19.00 uur,
op donderdag blijven ze deze maand op
18.30 uur staan. De futteranen fietsen
ook weer elke woensdag om 13.30 uur.
Zondag 21-4 kunt u meefietsen met de
Blaakventochten, welke richting  So-
meren, Heeze en Nederweert voeren.
De 25 km. groep rijdt 62 km. en start om
09.00 uur en de anderen leggen 104 km.
af en starten om 08.30 uur. In Schijndel
kunt u fietsen 25 en 50 km. en wandelen
7,5 en 15 km., de inschrijfgelden komen
geheel ten goede aan de Stichting ALS.
Uitgebreide informatie is te vinden op
Stichting ALS-Schijndel.
Uitgebreide informatie over ons verder
programma kunt u vinden op
aandewielen.nl, daar staat ook al alle
informatie over de uitgepijlde Dorp aan
de Riviertochten op 12 mei.

Op vele plekken in ons dorp,
hangt nu een AED,
vele vrijwilligers gaven zich op
en die weten er weg mee.
Een spoedcursus,
bracht hun kennis op peil,
een veilig gevoel,
we zullen toch maar hopen,
dat ons hartje rustig blijft lopen.
Het wordt druk in de Dorpsstraat,
STOUT gaat binnenkort open,
plus ook de Italiaanse-Griek,
nu hoef je zelf niet meer te koken,
voortaan ergens anders eten, elke dag,
helaas mag je dat niet in mindering
brengen,
op je belastingaanslag.
RD

Maak Kennis met Tennis

Heb je tennis altijd al een mooie sport
gevonden of heb je al eerder getennist
maar ben je momenteel geen lid van een
vereniging, kom dan in de maand april op
een dinsdagavond vanaf 19.00 uur eens
kijken en spelen bij LTV de Hut. Na een
rondleiding en uitleg over de vereniging
kun je zelf nog even een balletje slaan.
Zowel ervaren tennissers als beginners
zijn van harte welkom. Ook bieden wij
trainingscursussen aan te beginnen in
april. Dit zijn trainingen voor de senioren
en jeugdleden. We starten binnenkort
ook met een speciale kaboutertraining

voor de allerkleinsten vanaf 4 jaar. Voor
meer informatie: Frans van den Heuvel
tel:0650682160 of Tom van den Heuvel
tel:0620133919.
Zonder jou is er geen BAL aan,
activiteiten.commisie@ltvehut.nl
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Het was beter geweest dat mijn voor-
spelling in de vorige aflevering niet was
uitgekomen, maar er werd geschaatst
met Pasen, weliswaar op een onnozel
meertje ergens in Friesland, en..heel
voorzichtig langs de kant. Gelukkig dat er
afgelopen weekeinde een eind is
gekomen aan de ijstijd. Bijna was ik gaan
emigreren naar zuidelijke  oorden. Er zijn
grenzen aan het menselijk incasserings-
vermogen. Ik had die grens bijna bereikt
en met mij veel anderen. Het ene na het
andere koude record sneuvelde. De
natuur  gaat gewoon z’n gang, de eerste
lammetjes, de eerste jonge konijntjes. In
het Limburgse land liep een grauwe gans
met een rits kuikens erachter. Die heeft
dus gewoon op het ijs zitten broeden. En
de tortelduiven bij mij in de achtertuin
tortelden vorige week dat het een lieve
lust was. Ze voelden de lente aankomen,
ik twijfelde toen nog volop. De merels
fluiten vandaag hun hoogste lied in de
vroege morgen en in de avondschemering
en daar was ik best een beetje bang voor
na de alarmerende berichten vorig jaar. Ik
heb nog geen telling gedaan maar van
een massale sterfte onder de merels is
hier volgens mij nog geen sprake. Er zal
wel iets mis zijn met de Duitse luft dat
ze daar en blok het loodje leggen. En als
de pimpelmezen met mos en honden-
haar komen aanvliegen, dan weet ik
zeker dat het niet lang meer duurt, de
lente. Een nestkastje is definitief bezet.
We kunnen weer bijtanken, de zon brengt
ons de broodnodige vitamientjes. Met de
nieuwe shoarmazaak aan de Dorpsstraat
is het aantal eetpunten in het centrum
van Aarle-Rixtel op tien gekomen. Hier
dus geen crisis, zou men zo denken. Er
zullen nog veel toeristen moeten aan-
leggen,  wil iedereen zijn belegde boter-
ham kunnen verdienen. In ieder geval
hebben wij wat eten betreft  inmiddels
ruim de keuze. Aan de Kanaaldijk is men
begonnen met de bouw van de tweede

supermarkt en als ik straks tussen de
twee supermarkten heen en weer reis om
te kijken waar ik het beste mijn slag kan
slaan en het goedkoopste uit ben, dan
kan ik kiezen uit meerdere terrasjes en
goedkope menu’s. Wat een luxe in deze
barre tijd. Er is weer heel wat gezegd en
geschreven over de ruit. Het ene scenario
is nog donkerder dan het andere.  Voor-
en tegenstanders slaan elkaar om de
oren met argumenten en daar moet je
toch mee opletten. Veelal is de wens de
vader van de gedachte en worden er
verwachtingen gewekt. En die ene
provinciebestuurder veegt met een
pennenstreek alle tunnels en andere
creatieve oplossingen van tafel. Te duur
en dus onhaalbaar. Of is het een kwestie
van door de strot duwen en dus gewoon
geen inspraak voor de burger. Makkelijk
gezegd dat er in deze tijd geen geld
meer is voor dure projecten. We moeten
toch een tandje gaan bijzetten om de
andere kant te overtuigen van de
gevolgen voor landschap en natuur, voor
milieu en gezondheid, voor nut en
noodzaak. Ik zou wel beginnen met de
actieborden langs de invalswegen te
vernieuwen. Dat stukje handarbeid uit het
verleden ziet er een beetje armoedig uit
en zal geen indruk maken bij degenen
die we moeten overtuigen van onze
goede bedoelingen. Tussendoor ga ik me
aansluiten bij de actie voor een schoon
Nederland. Ik heb geen diploma gehaald
voor schoonmaken, en dat is ook niet
nodig. De maandelijkse opruimacties kan
ik van harte bij iedereen aanbevelen. Laat
onze overheid niet alleen de klus opknap-
pen.  We moeten er samen de schou-
ders onder zetten. Nog meer bewustzijn
kweken bij degenen die hun eigen nest
bevuilen.  Laten zien dat het anders
moet. Onze kinderen nog meer betrekken
bij dit onderwerp. Hun toekomstige
leefomgeving heeft dat verdiend.
De meikever.
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1e Kampioenschap traditioneel
handboogschieten Boeren
Bonds Museum te Gemert.

Op zondag 7 april j.l. is, in samenwerking
met HBV de Eendracht uit Aarle-Rixtel,
het 1e kampioenschap van het Boeren
Bonds Museum traditioneel
handboogschieten gehouden.
Tijdens deze wedstrijd die om 11.00 uur
begon, werden er in totaal 72 pijlen
verschoten over 2 series van 12 beurten
en per beurt 3 pijlen. Geschoten werd op
de oude blazoenen zoals vroeger
gebruikelijk was.
Per pijl was 6 punten het hoogst
haalbare. Ook het aantal treffers was
mede bepalend voor de uitslag van deze
wedstrijd.
In het zonovergoten Gemert namen aan
deze 1e wedstrijd  21 schutters deel
welke grotendeels uitgedost waren in de
kledij zoals deze vroeger gebruikelijk
was, o.a. ook bij schietwedstrijden..
Tijdens de pauze was er de mogelijkheid
om van een door de vrijwilligers
samengestelde heerlijke lunch, gebruik
te maken.
Rond 16.00 uur waren de resultaten
opgeteld en konden de prijzen worden
uitgereikt.
Deze 1e wedstrijd in Gemert is zeer goed
bevallen en diverse deelnemers maar ook

de organisatie gaven aan dat een vervolg
zeker plaats gaat vinden.

19 april informatie avond
Zeilkamp Laarbeek 2012

LAARBEEK – Op vrijdag 19 april houdt
Stichting Zeilkamp Laarbeek een infor-
matie avond voor iedereen die interesse
heeft in water sport. Al meer dan 40 jaar
organiseert Stichting Zeilkamp Laarbeek
een zeilkamp in Loosdrecht, voor jongens
in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Wil je op
een zeer laagdrempelige manier leren
zeilen (is geen must) of vindt je het leuk
om te kanoën, vissen of te surfen? Het is
natuurlijk ook leuk als je gewoon een
keer zonder je ouders op vakantie wilt.
Dan is dit zeilkamp zeer geschikt voor
jou. Dit jaar vindt het kamp plaats van 27
juli t/m 3 augustus op het Holtus Eiland
te Loosdrecht.
Is je interesse gewekt? Kom dan naar de
informatie avond op vrijdag 19 april,
Scheepstal 3 te Aarle-Rixtel, aanvang
19:00 uur.
Kijk op www.zeilkamplaarbeek.nl  of mail:
info@zeilkamplaarbeek.nl, ook te volgen
op twitter @ZLaarbeek
Hopelijk zien we jou dus ook op dit
geweldige eiland in 2013!
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2 april KAB
In de jongstleden gehouden vergadering
van de KAB werd de heer M. v.d. Ven tot
penningmeester benoemd

2 april Concert Harmonie
Harmonie “De Goede Hoop” gaf zondag-
avond voor haar talrijke donateurs een
concert in het ontspanningsgebouw. In
zijn openingswoord heette de president,
de heer Joh. Prinsen. De “vrienden”  van
de harmonie welkom op deze avond,
waar de harmonie een populair concert
aanbood en de avondgroep van de K.A.J.
uit Beek en Donk het toneelspel “Geslo-
ten ogen” ten tonele bracht. Onder de
leiding van de directeur, de heer Ad v.d.
Laar, opende het corps met de machtige
“Floriademars” , zeer goed gebracht,
waarin het koperwerk, maar in het bijzon-
der de bassen, prachtig naar voren
kwamen, gevolgd door het zware
nummer, dat voor het eerst op het
programma stond “Rule Brittania “. Als
derde nummer bracht men “Cortege
Wuptial” , waarin F. v. Wetten zijn piston-
solo rustig en zeker, zoals altijd met een
mooie toon, maakte. Het tweede gedeel-
te van het programma begon met “Flotte
Bursche” , een uitzonderlijk mooi num-
mer voor het gehoor, waarin diverse
reprises met een gezellig ritme
voorkomen. “Down south” werd zeer be-
hoorlijk gebracht, terwijl de twee laatste
nummers “Tango Militair” en “12e Regi-
ment” een goed sluitstuk vormden van dit
zeer goed geslaagde concert.

2 april R.K. Boerinnenbond
Gisteren avond kwamen de leden van de
plaatselijke R.K. Boerinnenbond in het
ontspanningsgebouw bijeen om geza-
menlijk het patroonsfeest van de bond St.
Bernadette te vieren. In haar openings-

woord kon de voorzitster, L. Bekx, vele
leden welkom heten, als ook de
geestelijke adviseur, Pastoor van den
Berk. Daarna volgden enkele mede-
delingen. Men wil trachten een reisje te
organiseren voor de gehuwden, de
kinderen en voor de jongeren van de R.K.
Jonge Boerenstand. Verder stond op het
programma een reisje naar de “Keuken-
hof” voor iedereen. Door de R.K.
Huishoudschool zal een naaicursus
worden gegeven, waaraan de leden van
de Boerinnenbond kunnen deelnemen.
Deze naaicursus zal bestaan uit tien
lessen. Daar twee gespreksgroepen in
verband met de barre winter nog niet
geheel zijn afgewerkt, worden deze nog
later gegeven. Pastoor van den Berk
spoorde de leden aan om de plechtig-
heden gedurende de Goede Week trouw
bij te wonen. Hierna volgde een verras-
sende modeshow. Mevrouw Verbakel
dankte allereerst het bestuur, dat haar
die gelegenheid had geboden en
achtereenvolgens traden een dertigtal
kinderen op, die alleraardigste modellen
showden, o.a. jurkjes, pakjes, commu-
niejurkjes. Na de pauze werd een show
gehouden, die eveneens goed in de
smaak viel. Tenslotte bracht de voor-
zitster nog dank aan mevrouw Verbakel
en Pastoor van den Berk en deelde nog
mede, dat binnenkort een demonstratie
zal worden gegeven in visgerechten. Men
wil ook binnenkort een excursie maken
naar Eltink meubelfabrieken in Wijchen
en de Gero zilverfabrieken te Zeist. Voor
deze excursies kan men zich zo spoedig
mogelijk opgeven.

5 april Bond van Bejaarden
De leden van de Bond van Bejaarden
worden morgen, zaterdag, om half tien
aan de kerk verwacht om de begrafenis
bij te wonen van hun medelid, de heer J.
Beekmans.
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