
1

31 maart 2014
NR  6



2



3

Stichting
Gemeenschapsblad 
Aarle-Rixtel

STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,   Lieshoutseweg 26                         382067
Cisca Verschuuren - Nooijen,  Molenstraat 70H   382100
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4    383293
Ad Loos,    Kerkstraat 39.    382034
Theo Schepers,   Lijsterstraat 7.    381733

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

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 door-
berekend.
Bank: Rabobank 10.14.95.048

Inleveren kopij
  
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het ver-
schijnen van het volgende nummer. 
E-mail: 
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk leesbaar) 
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel. 
Klokjes en dankbetuigingen 
tegen contante betaling aanleveren of 
via de mail en overmaking op
Rabo 10 14 95 048.

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven 
Het klavier 4   
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.

Verschijningsdata:   14-4  /  28-4  /  12-5  /    26-5  /    16-6  /  30-6  /  14-7  /  25-8 
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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 
SCHULDDIENSTVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: aanmelden bij de   
 L.E.V.groep leven en verbinden, 0492-465525 of 0492-587881
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in 
 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. 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.nl
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: Heindertweg 87 , tel.0647333735.ma  t/m  do 9.30-11.00u. 
 email dsp-ar@vierbinden.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 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 14:00 tot 20:00 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 LieshoutTel: 06 30640121

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

Centraal alarmnummer  1 1 2
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Zaterdag 5 april  
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor
 Jo Houben     (j. get.)
 Martien Dekkers    (par.)
Tot welzijn van de parochie
19.30 uur Kerk – Powerpointpresentatie over het vastenproject in Ghana (MOV).
	 Daarna	bent	u	welkom	in	de	sacristie,	waar	koffie	en	thee	voor	u	klaar		
 staan.
Zondag  6 april  – 5e zondag van de Vasten
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
 Hanneke van Berlo
 Sien Nooijen    (fund.)
 Jan van Roij    (sterfdag)
 Kees Verberne en Jet Verberne (beiden oud-docenten Mariëngaarde)
 Martien van der Linden
 Overleden ouders Jansen – Bens, zoon Tinie en dochter Antonette
 Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
 Mien Verhoeven    (par.)
 Jan Hendrix    (trouwdag)
 Jan Romme
 Martien van de Kerkhof   (verj.)
 Dorien Tersmette
11.00 uur Kerk - Powerpointpresentatie over het vastenproject in Ghana (MOV).
	 Daarna	bent	u	welkom	in	de	sacristie,	waar	koffie	en	thee	voor	u	klaar		
 staan.
Woensdag  9 april
19.00 uur Kapel - Rozenkransgebed

Week van zaterdag  12 april t/m vrijdag 18 april
Zaterdag  12 april - Goede Week 
18.30 uur Kerk – Gezinsviering – Palmpasen
 Gezinsviering met Palmwijding.
 De kinderen gaan gezamenlijk  met hun Palmpasenstokken de kerk in.
 Corrie Swinkels - Gijsbers
Zondag  13 april  – Palmzondag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Dames- en Herenkoor
 Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
 Piet en Maria Coolen - Martens
 Tot welzijn van de parochie
Dinsdag 15 april
19.00 uur Kapel – Boeteviering - Dameskoor
Donderdag 17 april – WITTE DONDERDAG
19.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Week van zaterdag  5 april t/m vrijdag 11 april 
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Vrijdag 18 april – 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
  
Vieringen met Pasen
Zaterdag 19 april - Paaszaterdag / Stille zaterdag
20.00 uur Kerk - Paaswake m.m.v. het  Dames- en Herenkoor  
Zondag 20 april  - PASEN Verrijzenis van de Heer
09.00 uur Kerk – Peuter- en kleuterviering
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor De Klokkengieters 
Maandag 21 april - Tweede Paasdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Gezinsviering met samenzang 

Overleden
Gérard Raijmakers, Edisonplantsoen 7 Helmond, 96 jaar.
Henk van Roij, Hagelkruisweg 26, 80 jaar.
Mia Peeters - Barents, Janssensstraat 3, 68 jaar.

Spreekuren Pastorie
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 zieken-
zalving,  kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u 
terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 461216

Doopvieringen
Er zijn nog geen doopdatums bekend.
Voor de  voorbereidingsavond en voor de doop van uw kindje  kunt u zich 
tijdens de spreekuren op de pastorie opgeven: 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. 382531 van Tosca Ruijters.
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.

Gezinsvieringen Palmpasen en Pasen
Palmpasen vieren we op zaterdag 12 april om 18.30 uur. 
Palmpasen, ook wel Palmzondag of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag 
voor Pasen, waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd. De kinderen 
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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maken thuis een palmpasenstok en verzamelen zich voor aanvang van de viering op 
het kerkplein, waar ze een broodhaantje krijgen voor bovenop de palmpasenstok. Ze 
gaan gezamenlijk de kerk in bij de opening van de viering.

Hoe maak je een Palmpasenstok?
De palmpasenstok bestaat uit twee stokken of takken in de vorm van een kruis. Het 
kruis kun je omwikkelen met stroken crêpepapier.
Versier het kruis met buxustakjes, bloemen en paaseitjes.
Je kunt ook aan een touwtje nootjes rijgen en die als slinger gebruiken.
Sla een spijker bovenop het kruis, zodat er bij de kerk een broodhaantje opgezet kan 
worden.

Als je op Palmpasen met je Palmpasenstok in je handen staat, dan heb je eigenlijk de 
Goede week in handen:
-  Het Palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag).
-  Het brood van het haantje doet ons eraan denken dat Jezus het brood heeft ge-
broken en verdeeld bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag).
-  De haan herinnert aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer gezegd had dat 
hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag).
-  De eieren zijn een teken van nieuw leven (Pasen).

We	zouden	het	fijn	vinden	als	de	kinderen	die	naar	de	gezinsviering	met	palmpasen	
komen zich uiterlijk 9 april aanmelden. Dit kan met het strookje hieronder dat je kunt 
inleveren in de brievenbus van de pastorie. 
Een mailtje sturen naar annemiek@schok.net kan ook. Wij zorgen dan voor een 
broodhaantje voor op de palmpasenstok.

De gezinsviering met Pasen is dit jaar op 2e Paasdag, Maandag 21 april, om 
10.00 uur. 
Zowel bij de palmpasenviering als bij de paasviering kunnen we jullie hulp gebruiken. 
Wil je graag eens stukje lezen tijdens de viering laat het weten. Bel of mail naar An-
nemiek Kamp (tel. 384004, annemiek@schok.net).

Tot ziens bij de vieringen!
werkgroep gezinsvieringen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij komen naar de gezinsviering met palmpasen met    …………………….kinderen  
(aantal vermelden)

Dit strookje graag uiterlijk 9 april inleveren in de brievenbus van de pastorie i.v.m. met 
de bestelling van de broodhaantjes of een mail sturen aan annemiek@schok.net met 
de nodige informatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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www.autoschadeverbakel.nl

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
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BOETEVIERING/BIECHTGESPREK
Op dinsdag 15 april is er  om 19.00 uur als voorbereiding op het feest van Pasen
een boeteviering in de Mariakapel 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. 

De Gezinsviering met Pasen is dit jaar op 2e Paasdag maandag 21 april om 
10.00 uur in de kerk.
We nodigen alle kinderen, klein en groot uit om met hun ouders en grootouders het 
Paasfeest te komen vieren. Welkom!

GOEDE WEEK VASTENZAKJES
In de Goede Week  worden de Vastenzakjes  op zaterdag 12 april, maandag 14 april 
of dinsdag 15 april bij u thuis opgehaald.
U doet toch ook mee? De parochianen die de zakjes bij u thuis komen ophalen, 
hebben een legitimatiebewijs en een zak van de parochie bij zich. Bent u niet thuis, 
of bent u vergeten om het zakje te vullen en klaar te leggen, geen nood! Op beide 
paasdagen staat de bus achterin de kerk voor na- en laatkomers. U kunt uw zakje ook 
op de pastorie afgeven.

Paasgaven Witte Donderdag
Medeparochianen van Aarle-Rixtel,
Graag zouden wij ook dit jaar op Witte donderdag 17 april a.s. weer onze zieke en 
eenzame mensen een fruitschaal willen bezorgen.
Mevrouw Wilma van Brug-Wigmans heeft dit op voorbeeldige wijze en met veel en-
thousiasme al 30-jaar voor onze parochie geregeld. Zij vindt het nu tijd geworden om 
dit aan anderen door te geven. Wilma bedankt!
Het is ook onze bedoeling om met de groep vrijwilligers , kosters, parochianen en 
sponsoren onze zieke of eenzame een mooie fruitschaal te bezorgen.
Kent U zieke of eenzame parochianen? Dan stellen wij het bijzonder op prijs indien U 
hun naam aan ons wilt doorgeven.
Wij zullen dan zorgen dat zij die attentie krijgen. Wij wensen U allen het allerbeste.
Jeanne Gijsbers,                                        Annie Jacobs,
Lijsterstraat 28,                                          Dorpsstraat 30c,
Tel. 382412                                                tel. 382233

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, ei-
eren, koekjes enz. naar de kerk. Van deze gaven worden “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 mede-
parochianen te ontvangen. I.v.m. de wet op de privacy worden de namen van mensen 
die in een verpleegtehuis zitten niet meer doorgegeven. Wij vragen U nadrukkelijk of 
u die namen zelf door wil geven. Alleen de mensen waarvan de namen doorgegeven 
zijn, ontvangen dan een paasgave van de parochie. 
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Stabat Mater door Gemengd 
koor de Klokkengieters 

Aarle-Rixtel en kamerkoor 
Sine Nomine Aarle-Rixtel

Op zondagmiddag 6 april a.s. zal Ge-
mengd Koor De Klokkengieters Aar-
le-Rixtel samen met Kamerkoor Sine 
Nomine een passieconcert geven in de 
kapel van het Missieklooster Kostbaar 
Bloed in Aarle-Rixtel. Samen met Sine 
Nomine zal uitgevoerd worden het Stabat 
Mater van Josef Gabriel Rheinberger. 
Daarnaast zullen de beide koren diverse 
passiewerken ten gehore brengen.
Medewerking zal  worden verleend door 
Margot Pagels, sopraan en Arjan Mooij, 
organist. Het concert zal ongeveer 1 uur 
duren. Aanvang van het concert is 15.00 
uur. De entree is gratis.
Het geheel staat onder leiding van Rob 
Rassaerts.
Dit passieconcert wordt  onder auspiciën 
van de Lambertus Concerten Helmond 
nogmaals uitgevoerd op Goede Vrijdag 
18 april in de kapel van het Elkerliek Zie-
kenhuis in Helmond. Tijdstip van aanvang 
is 20.00 uur en ook hier is de entree gratis. 
Tevens nodigen wij u uit voor de hoogmis 
van Pasen op 20 april a.s. in de paro-
chiekerk, Dorpsstraat Aarle-Rixtel die ook 
door Gemengd Koor De Klokkengieters 
zal worden verzorgd. Aanvang van deze 
viering is 10.00 uur.
Wij stellen het op prijs u op deze dagen te 
mogen begroeten.
Bestuur, dirigent en leden van Gemengd 
Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel.

Collecte week 6 - 12  april 
‘Aan wie denkt u ?’ 

Nieuwe campagne is,
“ Want het mag niet stoppen.”
De Hartstichting bestaat 50 jaar. In die 
tijd is er al veel bereikt, maar we zijn nog 
steeds erg hard nodig. Dat is de bood-
schap die we nu uitdragen. Een op de 
4 Nederlanders overlijdt nog steeds aan 
een Hart -of Vaatziekte . Met de nieuwe 
campagne wil de Hartstichting iedereen 
ervan doordringen dat Hart - en Vaat-
ziekten nog steeds een groot probleem 
zijn. En wat we met uw  hulp kunnen 
doen om deze ziekten te bestrijden en te 
voorkomen. Met een campagne op TV, 
radio en online leggen we uit waarom ons 
werk dus absoluut niet mag ophouden. 
Zo weten mensen niet alleen wanneer, 
maar ook WAAROM de collectebus 
langskomt. 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 6 t/m 12 april  
en u maakt weer heel veel mensen hart-
stikke gelukkig. 
Namens  comité Aarle-Rixtel , Tonnie Ver-
leisdonk, Jo kicken, Martien v.d. Heuvel, 
Ben Sibon, Wilke v. Thiel en Jeanne Smits

Beste dames

Beugelen woensdag 9 april.
Vertrek om 19.30 uur kerkplein.

U heeft zich hiervoor opgegeven.

bestuur KVO
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Actie van Bibliotheek De Lage Beemden
Gratis digitale prentenboeken 

lezen met Bereslim

Bibliotheek De Lage Beemden maakt 
het (voor)lezen aan kinderen extra aan-
trekkelijk met de actie Bereslim. Hiermee 
krijgt u gratis toegang tot digitale prenten-

Het Kouwenbergs kerkje presenteert:
Hommage aan Jules de Corte                                                                                     

Zondagmiddag 13 april  Aanvang: 14.30 
uur 
Wie kent niet het prachtige liedje “Ik zou 
wel eens willen weten”? Zondagmiddag 
13 april kunt u zelf beoordelen of dit het 
mooiste nummer is van Jules de Corte. 
Zanger Bert Tielemans en pianist André 
Haverkort kozen voor u de mooiste liedjes 
uit een oeuvre van meer dan 3000 num-
mers. Gedurende twee keer drie kwartier 
brengen zij op een bevlogen wijze het 
repertoire van de meester. De “profes-
sionele lat” lag bij Jules op het hoogste 
niveau, in al zijn composities hoor je de 
hoge kwaliteit. De pianobegeleidingen 
bevatten prachtige harmonieën, de ak-
koorden zijn bij De Corte de samenvoe-
ging van bewegende stemmen, de inlei-
dingen en intro’s krijgen een geheel eigen 
melodie. De teksten van Jules de Corte 
blijken onverminderd actueel. De num-
mers bieden zicht op het brede spectrum 
van De Cortes talent. Ze zijn vrolijk, me-
lancholisch, scherp en liefdevol, poëtisch 
en geëngageerd. Laat u verrassen door 
dit mooie concert en geniet van de spran-
kelende, tijdloze liedjes.
Entree:	€	8,50	(inclusief	kopje	koffie/thee)	
Reserveren kan ook: 0492 382943

boeken, speciaal geschikt voor kinderen 
van 2 tot 7 jaar.
In de vestigingen van Bibliotheek De Lage 
Beemden ligt een bon klaar, met een toe-
gangscode tot Bereslim
www.bereslim.nl. Met die code heeft u 
drie weken lang gratis toegang tot digitale 
prentenboeken, waarmee u (samen met 
uw kind) naar verhaaltjes kunt kijken en 
luisteren. De toegangscode kunt u ook 
online verkrijgen, via de link op de web-
site van de bibliotheek. Na drie weken 
kunt u desgewenst een nieuwe toegangs-
code ophalen. Of de papieren versie van 
het boek lenen, bij de bibliotheek!
Op tijd beginnen met voorlezen: leuk en 
belangrijk 
Door een kwartier per dag voor te lezen, 
leert een kind 1000 extra woorden per 
jaar. Dat geeft een voorsprong! Spelen-
derwijs met boeken bezig zijn kan al vanaf 
de babytijd: naar knisperboekjes kijken 
en luisteren, rijmpjes vertellen en samen 
liedjes zingen. Plaatjes kijken en samen 
praten over de inhoud van (prenten)
boeken is goed voor de taalontwikkeling 
én de woordenschat.
Meer informatie: 
www.bibliotheeklagebeemden.nl

Wie o wie kan ons helpen…

Wij zijn op zoek naar een plek waar de 
prinsenwagen van het jeugdcarnaval, de 
Gele Kielen, kan staan.
Wie heeft er een plaatsje vrij van onge-
veer 6 meter?
Laat het ons dan weten, we zouden hier 
erg blij mee zijn.
Graag een berichtje of telefoontje naar 
René van Bakel, 
telefoon 06 - 13 46 94 45.
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LIEDERENTAFEL  
“’T  ZONNETJE” IN ZONNETIJ  

AARLE-RIXTEL.

Donderdagavond 27 maart staat al weer 
de derde liederentafel op het programma. 
De liederentafel, die samen met ViER-
BINDEN wordt georganiseerd, wordt ge-
houden in de ontmoetingsruimte van “ 
ZONNETIJ “ aan de Heindertweg 87, Aar-
le-Rixtel. Samen gaan we zingen onder 
begeleiding van “ Sun Shine”,ons eigen 
orkest, uit liederenbundels die voor u 
aanwezig zijn.  
De avond begint om 19.30 uur en ie-
dereen is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
toegang is gratis.
De bedoeling is dat de liederentafels gaan 
plaatsvinden iedere laatste donderdag 
van de maand waar een = R = in zit.
Voor meer informatie bel 0492-534726 of 
via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

 
Maatjes gezocht!

Een 16 jarig meisje uit Beek en Donk 
zoekt een maatje van ongeveer dezelfde 
leeftijd om ’s avonds of in het weekend 
leuke dingen mee te doen. Ze zit in het 
vierde jaar van het VMBO en ze houdt van 
wii-en, trampolinespringen en zwemmen. 
Een 75 jarige man uit Aarle-Rixtel zoekt 
een maatje om mee te wandelen en te 
kletsen. Deze meneer is geïnteresseerd 
in de heemkamer en de (gemeentelijke) 
politiek.
Het maatjesproject is een initiatief van 
ViERBINDEN. Een maatje wordt gekop-
peld aan iemand die een maatje zoekt. 
Het is belangrijk dat er sprake is van een 
goede klik. Vervolgens gaan de maatjes 
wekelijks of tweewekelijks samen iets on-
dernemen. 

Wil jij maatje worden, of heb je vragen 
over het maatjesproject? Neem dan con-
tact op met Xandieme Megens van ViER-
BINDEN via 0492-782901 of 
maatjesproject@vierbinden.nl.

Thema van de vasten 
actie 2014.

“Een power vol vervoermiddel voor 
het ziekenhuis”

Activiteit op zaterdag 5 april en zondag 6 
april na de kerkdienst.  
Een arts, DR Moo, van het ST John of God 
Hospital is dit weekend in Aarle-Rixtel. U 
kunt hem ontmoeten tijdens de kerkdienst 
en zal informatie delen over het zieken-
huis in Ghana. 
Project 2014: 
Het ziekenhuis wil graag een sterke auto 
met veel power want die heeft veel te 
lijden op de onverharde wegen. Ik (Elly) 
heb dit zelf kunnen en mogen ervaren 
in de afgelopen periode dat ik in Ghana 
was. Het is zeker geen luxe vervoer-
middel voor het ziekenhuis. 
De auto is om patiënten en artsen te 
vervoeren vanuit het ziekenhuis naar de 
buitengebieden. Tijdens de vastenactie 
steunen we de projecten in Ghana, ten 
behoeve van de leefgemeenschap en 
het ST John of God Hospitaal in Duayaw 
Nkwanta. 
Enkele weken geleden zijn Ton Sche-
pens en Elly Wijnen op bezoek geweest 
in Ghana voor het onderhouden van de 
contacten en de projecten te bekijken. 
De vastenactie collecte is op 12 , 14 en 
15 april. Het vastenzakje wordt meegele-
verd met het gemeenschapsblad van 14 
april, dit kan niet eerder. Sorry voor dit 
ongemak.  
Kijk op de site: www.vriendenvanghana.nl 
voor meer informatie. M.O.V. Aarle-Rixtel. 
Secretariaat: Elly Wijnen.  
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Café van Bracht
Van oudsher uw vertrouwde adres voor:

* Koffietafels
* Feesten en Partijen
* Vergaderingen

Kerkstraat 9, 5735 BW  Aarle Rixtel  Telefoon 0492-381221



19

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:

Open dag zondag 13 april 14.00-16.00
Agrarische kinderopvang ’t Heikantje
In het buitengebied van Aarle-Rixtel kunnen kinderen van 0-13 jaar komen spelen 
op de boerderij.
  
De kinderopvang vindt plaats op een boerderij die omgeven wordt door aardbeien, 
prei, mais en aspergevelden. De kinderen kunnen vanuit de groep de boer op het 
land aan het werk zien.  
Op ’t Heikantje zijn we zoveel mogelijk buiten. Overall en laarsjes aan, de kinderen 
weten binnen de kortste keren hoe het werkt.
De populairste plek op de boerderij is toch wel de dierenweide. Bea de ezel begroet 
luidkeels de kinderen als ze deze aan ziet komen. 
De dieren voeren en vers water geven is een dagelijks terugkerend taakje voor de 
kinderen. Ze mogen bij de kippen de eitjes rapen en leren hier voorzichtig mee om 
te gaan.
Bella en Bea de ezels (moeder & dochter), schapen, hangbuikzwijn, kippen, cavia’s 
en konijnen zijn in de bewoners van de dierenweide. Soms lopen er een drietal 
hondjes op het erf rond.

Als je van de groep naar buiten gaat kom je bij de fruittuin en het hoekje om in krui-
dentuin. In de zomer kunnen kinderen hier van eigen geplukte appels appelmoes 
maken of zelf geplukte muntthee drinken. Kortom educatief spelen op de boerderij!

In de speelweide mogen de kinderen vrij spelen in de zandbak, aan de rekstokken 
hangen, op de trampoline springen. 
Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van elementen uit de natuur. Bijvoorbeeld: 
spelen in pas gemaaid gras, eikels rapen en een sneeuwpop maken in de zandbak 
enz.

’t Heikantje biedt: 
- dagopvang aan voor kinderen van 0-4 jaar. Keuze uit 40 en 52 wekenpakket
- NIEUW BSO buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar 
- NIEUW Vakantieopvang (losse dagen zijn mogelijk in overleg)
  
Luiers en voeding zijn bij de prijs in begrepen! 

Voor meer info kunt u www.heikantje.nl bezoeken.
Open dag zondag 13 april 14.00-16.00
De Wolfsputten 6 
Aarle-Rixtel
0492-381217 / 06-46005617
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Excuses aan mijn vaste lezersschare 
want de techniek speelde mij twee weken 
geleden eventjes parten. In de steek 
gelaten door mijn laptopje want die wei-
gerde mijn boodschap door te sturen 
vanuit een vakantiebestemming in de 
bergen. Een beetje eigen schuld als je 
niet optimaal bent uitgerust met de kennis 
over internet, een veel voorkomend euvel 
bij mensen van mijn generatie. Desalniet-
temin, zou Wim Daniels zeggen, draait 
de wereld gewoon door en is zijne dorst-
lustige hoogheid Prins Jan-Willem weer 
gewoon Jan-Willem met de sousafoon. Ik 
twijfelde wel even aan zijn verstandelijk 
vermogens toen ik hem carnavalsdins-
dagnacht hoorde zeggen: “Als iemand jou 
volgend jaar vraagt om Prins van Gan-
zegat te worden, niet doen, gewoon niet 
doen, want ik doe het volgend jaar weer.” 
In vroeger tijden, toen de kandidaten voor 
Prins nog dun gezaaid waren, hebben 
een paar van zijn voorgangers die kans 
gehad. Ik denk niet dat dat tegenwoordig 
nog zal lukken. In de vaart der volkeren 
dreigt Aarle opnieuw een stuk historie kwijt 
te raken. Onze eigen Koninklijke klokken-
gieterij Petit & Fritsen sluit zijn deuren. Al-
leen het geluid van de klokken blijft, nog 
jaren en jaren en dat wereldwijd. Ruim 
twee eeuwen gingen onze kokken naar 
verre oorden op de aardbol. In veel talen 
probeerde men krampachtig onze naam 
uit te spreken. Dat is zeker lachen, denk 
maar aan het chinees. Tijden hebben de 
Aarlenaren het voorrecht gehad om de 
klokken te horen luiden en ook nog te 
weten waar de klepel hangt, sterker nog, 
waar die gemaakt werd. Dat is voorbij, 
rest ons te troosten met de gedachte dat 
de Aarlese klokken tot in lengte der dagen 
hun geluid zullen laten horen vanuit ontel-
bare torens in de wereld. Het klokkenspel 

van Fritsen is toch niet zo “petit”, mochten 
ze dat bij Eijsbouts in Asten denken. Ik 
hoop wel dat de klokkengieterij zelf be-
waard zal blijven voor het nageslacht. 
Met een     beetje steun van een paar 
weldoeners of een of ander fonds zou je 
daar een prachtig museum van kunnen 
maken. Ik weet nog wel een zolder aan 
de Bosscheweg die aardig uitpuilt. Bent U 
al wezen kijken naar de nieuwe weg door 
de Bimd, nee, ik bedoel natuurlijk niet de 
Ruit. Het splinternieuwe blotevoeten pad 
van het IVN. Dat ga ik zeker een keer 
proberen, alleen al uit respect voor een 
prachtig stukje Aarle dat zich daar in de 
loop der jaren heeft ontwikkeld. De ko-
mende maanden is het daar echt goed 
toeven, geen auto’s op de Kanaaldijk, wat 
een rust. Ik zie mezelf al weer zitten op het 
bankje bij een van de poelen. Daar heb 
ik meer zitten dromen over het goede in 
de mens. Dat die daar echt geen nieuwe 
weg neer zal leggen. Dat doen mensen 
met hun volle verstand toch niet. Dat doen 
alleen mensen die bezeten zijn van een 
Ruit en dat doel ten koste van alles willen 
bereiken, misschien alleen maar voor 
eigen eer en glorie. Dat zijn mensen die 
het democratisch proces als hinderlijk en 
stroperig ervaren. Mensen die zich zeker 
niets gelegen laten liggen door ”groene 
mensen” met te veel tijd, stel je voor. Ik 
ken zo’n man en probeer zijn beweegre-
denen te doorgronden. Dat lukte mij niet 
echt. Toen werd de stilte om mij heen ver-
stoord door luid geklepper. In mijn euforie 
dacht ik meteen aan de eerste ooievaar 
die eindelijk de paal in de Bimd als zijn 
einddoel had gekozen. En die probeerde 
nu zijn wederhelft, nog onderweg vanuit 
Afrika, in te seinen dat ze gerust deze 
kant op kon komen. Dat de weg er dit 
jaar zeker nog niet zou komen en dat ze 
samen ongestoord konden beginnen aan 
een nestje nakomelingen. Dat ze overal 
nog gewoon kikkers en ander lekker spul 
van Aarlese bodem konden vinden. Wat 
een luxe en wat een voorrecht. Maar de 

De Meikever
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paal was leeg. Het geklepper kwam vanaf 
het kanaal. Daar bleek namelijk een loos 
vissertje te water geraakt. Gelukkig dat 
hij nog net op eigen kracht aan de kant 
kon komen. Daar stond hij een beetje te 
siepogen en zielig te zijn. Vanuit de verte 
leek hij wel een beetje op die van Heugten 
uit Den Bosch, gek he, waar het hoofd vol 
van is. Nooit geweten dat een klapperend 
kunstgebit	bij	aflatende	noordoostenwind	
zo’n geluid in de Bimd kan produceren. 
We moeten dus nog even geduld hebben 
met de ooievaars.
De meikever.

BasicflowBasicf
PURE BEING

low

Jaarlijkse collecte 
St. Margaretha Gilde 

Aarle-Rixtel – In de week van 31 maart tot 
en met 6 april houdt het Sint Margaretha 
Gilde oftewel de “Rode Schut” een huis-
aan-huis collecte in Aarle-Rixtel. 
Regelmatig wordt er vanuit de gemeen-
schap een beroep gedaan op het gilde, 
zo ook op het St. Margaretha Gilde. Ze 
begeleiden activiteiten, luisteren activi-
teiten op en/of brengen vendelhulde. Met 

al haar activiteiten wil het gilde niet alleen 
de vele oude tradities, maar ook  de on-
derlinge broederschap in stand houden. 
En door zijn dienstbaarheid aan de ge-
meenschap wil het die broederschap ook 
naar buiten uitdragen. 
Maar	 dat	 kan	 niet	 zonder	 de	 nodige	 fi-
nanciële middelen en daarom vraagt het 
gilde ook dit jaar weer een kleine bijdrage 
vanuit de gemeenschap. De opbrengst 
van deze collecte die ook wel het op-
halen van “offergelden” wordt genoemd, 
zal bestemd zijn voor het onderhoud van 
trommen, vendels, uniformen en andere 
attributen die het gilde rijk is. Elke bij-
drage is dan ook van harte welkom.
Vandaar deze oproep aan de Aarle-Rix-
telse bevolking die de “Rode Schut” een 
warm hart toedraagt, stel de gildebroe-
ders die in week 14 bij u aan de deur 
komen niet teleur, en doe een duit in het 
“Rode zakje”. Het St. Margaretha gilde 
hoopt op een bijzondere opbrengst en wil 
u als inwoner van Aarle-Rixtel bij voor-
baat danken voor uw gulle gave. 
Wilt u meer weten over het Sint Marga-
retha Gilde? Lees het dan op de website! 
www.margarethagilde.nl
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was een van de eerste gewone 
bewoners in Mariengaarde, de 
rest was allemaal non. Ik heb ze 
allemaal overleefd maar ik ben 
toch een beetje aan het verslijten, 
zegt ze, mijn ogen worden steeds 
slechter en mijn benen willen ook 
niet meer zo. Ik ben al een keer 
aan mijn ogen geopereerd van-
wege staar. Toen ging het wat 
beter maar inmiddels gaan mijn 
ogen hard achteruit. Dat is jammer 
want ik kan niet meer zo goed t.v. 
kijken en puzzelen, mijn grootste 
hobby, gaat eigenlijk helemaal 
niet meer. Mijn grootste hobby is 
dan ook slapen geworden, lacht 
ze voluit. Och ik vermaak me nog 
wel. Ik heb nog geen verzorging 
nodig. Ik maak mijn bed nog zelf 
op, mijn eten kan ik nog zelf warm 

maken en ik kan mezelf nog helemaal 
verzorgen, zonder hulp. Ik ga nog wel een 
eindje om maar ver kom ik niet meer met 
mijn rollator. Ik probeer het wereldnieuws 
nog wel te volgen en van de zonnebloem 
komen ze regelmatig buurten. Mijn zoon 
Leo komt elke dag kijken hoe het met 
me	gaat,	dat	vind	ik	wel	fijn.	Mijn	andere	
zoon Jos woont met zijn gezin in Barne-
veld en dat is niet bij de deur. Ik ga niet 
graag meer met de auto mee want dat is 
toch vermoeiend voor iemand van mijn 
leeftijd.	Ik	heb	hier	een	prachtig	flatje	met	
mooi uitzicht. Ik heb hier goed d’n aard. 
Tot mijn achtennegentigste deed ik nog 
zelf mijn boodschappen bij de supermarkt 
hier. Jammer genoeg kan ik dat ook niet 
meer, dan kwam je nog wel eens iemand 
tegen om te buurten.  Ik vraag haar naar 
bijzondere dingen uit haar leven en dan 
vertelt ze over haar jeugd. Een gezin van 
10 kinderen en zij was de derde. Inmid-
dels ben ik de laatste, ze zijn er allemaal 
niet meer, ook de aangetrouwden niet. Ik 
heb overal gewoond en gewerkt. Ik had 
overal d’n aard, zegt ze. Ik heb na de 

100jaar.

Het blijft toch bijzonder om een gesprek 
te raken met een 100-jarige want er zit 
gewoon een hele eeuw geschiedenis in 
de stoel tegenover , een eeuw vol beleve-
nissen, verhalen en wat dies meer zij, een 
heel mensenleven. Ik had het voorrecht 
om dezer dagen kennis te maken met 
mevrouw Jo Meesters Jansen, geboren 
op 6 april 1914, in het West-Brabantse 
Fijnaart .Zij woont in Huize Zonnetij. Bij 
het gesprek was haar zoon Leo Mees-
ters aanwezig en die is bij de Aarlenaren 
beter bekend als gemeenteopzichter van 
de voormalige gemeente Aarle-Rixtel. 
Hij woont met zijn gezin al sinds 1977 in 
ons dorp. Hij is ook de reden dat zij sinds 
een jaar of tien in ons dorp is komen 
wonen vanuit Bergen op Zoom, waar ze 
destijds	 in	 een	 seniorenflat	 woonde.	 Ze	
wilde graag in de buurt van kinderen en 
kleinkinderen wonen en zo werd Mariën-
gaarde haar tehuis. Mevrouw Meesters 
blijkt nog helder van geest en er komen 
nog rake antwoorden op mijn vragen .Ik 
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 Beste lezers van het 
Gemeenschapsblad

De totale opbrengst van de verkoop op 22 
maart l.l.bedraagt ruim acht duizend euro 
voor het project van Ghana. Hopelijk is dit 
bedrag samen met de opbrengst van de 
vastenaktie  voldoende om het zo nodige 
schoolbusje aan te . 

Namens alle zusters heel hartelijk dank 
en hartelijke groeten  
Zr. Vera.

lagere school een opleiding gevolgd tot 
verpleegster in het Ignatiusziekenhuis in 
Breda. Dat was in de dertiger jaren,  in 
de crisistijd. Er was weinig luxe, de beval-
lingen deden we soms op de keukentafel 
en ik leerde met de dood omgaan. Ik heb 
nog in meer ziekenhuizen gewerkt, onder 
andere in Oostburg en in Heemstede. 
Je verdiende toen een gulden per week 
en om de acht weken mocht je een paar 
dagen naar huis. Vanuit het ziekenhuis in 
Breda keken we recht op de paraplui,  zo 
noemden de mensen de koepelgevan-
genis in Breda. Van de 1e wereldoorlog 
weet ik niets meer, ik weet wel uit de ver-
halen dat mijn vader toen gemobiliseerd 
was en mijn geboorte niet heeft meege-
maakt omdat hij in militaire dienst was. 
Van de tweede wereldoorlog weet ik des 
te meer. Mijn broer is door de Duitsers op-
gepakt en naar een arbeidskamp in Duits-
land gestuurd. Daar is hij gestorven en 
begraven. Jaren na de oorlog hebben we 
hem daar opgehaald en bij zijn moeder in 
Fijnaart in het graf gelegd. Mijn moeder 
is niet oud geworden, zij is op 49-jarige 
leeftijd gestorven. Mijn vader bleef met 
tien kinderen achter, we hebben elkaar 
opgevoed, zoals dat wel meer gebeurde. 
Mijn vader is nooit hertrouwd en hij is ook 
vroeg gestorven. Ik ben in de oorlog, in 
1944,  getrouwd met Rienus Meesters. 
De eerste jaren zaten we ergens inge-
trouwd, dat was  heel gewoon in die tijd 
want er waren maar weinig huizen. Toen 
de bevrijding kwam en we in de frontlinie 
kwamen te zitten kreeg ons huis een vol-
treffer. We zaten al dagen in de kelder. 
Alles was kapot, maar het klokje aan de 
muur hing er nog en liep nog. Niemand 
had iets meegekregen. We hebben toen 
wel geluk gehad. En eten hadden we 
genoeg, de hele kelder stond vol met 
inmaakflessen.	 We	 konden	 zelfs	 vlees	
braden. Direct na de oorlog, in 1946, werd 
onze Leo geboren. Ik mag gerust zeggen 
dat dat een bevrijdingskindje was. Het 

bevrijdingsfeest zal ik ook nooit vergeten. 
We zongen het liedje van ons Trees heeft 
een Canadees. Ik had toevallig ook een 
zus die Trees heette. Ik weet niet of er 
ooit iets geweest is met een Canadees. 
Mijn man was machinist en werkte door 
heel Nederland. We hebben op veel 
plaatsen gewoond. In Goes, Roosen-
daal, Bergen op Zoom.Hij is ook vroeg 
gestorven, net 65 jaar. Hij kreeg een nier-
vergiftiging en na een paar dagen was het 
gebeurd.   Ik ben benieuwd naar kleinkin-
deren en achterkleinkinderen. Ik heb zes 
kleinkinderen, zegt ze vol trots en inmid-
dels elf achterkleinkinderen. De twaalfde 
is onderweg en kan elk moment geboren 
worden. Als die opschiet zou die wel eens 
het tweede middelpunt van de verjaardag 
kunnen worden want op zondag 6 april 
komt de hele familie Meesters  in de Cou-
wenbergh voor een gezellige middag. Op 
7 april is ook nog wat te doen in Huize 
Zonnetij en zal de burgemeester haar een 
bezoek brengen.Namens de redactie heb 
ik	haar	een	fijne	verjaardag	toegewenst.
J.W.P.
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Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom 

of kijk op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl

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

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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Foto’s carnaval

Tijdens carnaval heeft onze 
hoffotograaf Theo Schepers weer prach-
tige foto’s gemaakt van alle activiteiten. 
De foto’s zijn te zien op www.ganzegat.nl 
Indien u een DVD met alle foto’s van het 
seizoen 2013/2014 wilt bestellen kunt u 
een mailtje sturen naar secretartiaat@
ganzegat.nl 
De kosten voor een DVD met alle foto’s 
bedragen €11,00.

Gevonden of verloren voor-
werpen?

LAARBEEK - Voor gevonden of verloren 
voorwerpen kunt u sinds juli 2012 terecht 
in het gemeentehuis Laarbeek. Als u een 
voorwerp vindt kunt u dat afgegeven bij 
de receptie van het gemeentehuis Laar-
beek. Daar kunt u ook melding doen van 
vermiste voorwerpen.
In 2012 en 2013 zijn er veel sleutelbossen 
gevonden en bij de gemeente afgegeven. 
Deze worden binnenkort echter vernie-
tigd. Bent u een sleutelbos verloren, kom 
dan snel langs in het gemeentehuis, mis-
schien ligt deze nog bij onze gevonden 
voorwerpen. U kunt zich melden bij de 
receptie. 

Wat bezield iemand om blanco te 
stemmen,
dat was eigenlijk het onderwerp van 
deze rubriek,
maar de Laarbeekse politiek,
haalde de voorpagina van het ED,
dus moest ik met mijn artikel in de 
remmen.
Geheel onverwacht is er een coupe ge-
pleegd,
heeft men de grootste partij
en een heel groot deel van de kiezers,
gewoon aan de kant geveegd.
Vier partijen gaan nu in Laarbeek re-
geren,
daarmee nemen ze een groot risico,
door die wens van de kiezer te negeren.
Tegenstanders van de WEG, de PVDA,
samenwerken met de voorstanders, het 
CDA, ja je ziet ook in dorpspolitiek is 
alles mogelijk,
hebben blanco stemmers dan toch ge-
lijk??
RD

Voor de aangifte van gevonden of ver-
miste voorwerpen kunt u elke werkdag 
terecht bij de receptie van het gemeente-
huis tussen 9.00 en 12.30 en tussen 14.00 
en 17.00 uur en op woensdagavond van 
18.00 tot 19.30 uur. Vrijdagmiddag is het 
gemeentehuis gesloten.

Extra openstelling burgerzaken 
maandagavonden

LAARBEEK - In aanloop naar de meiva-
kantie zijn de loketten van burgerzaken 
extra maandagavonden geopend, tussen 
18.00 uur en 19.30 uur. Deze openstel-
lingen dienen ervoor om de vakantie-
drukte te spreiden. De extra avonden 
zijn op maandag 7, 14 en 23 april. U 
kunt via www.laarbeek.nl zelf u afspraak 
inplannen. Op 30 juli, 6 augustus en 13 
augustus 2014 vervalt de ochtend- en 
middagopenstelling
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www.twanvanhout.nl
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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
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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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                                           AAN DE WIELEN
Vanwege het fraaie voorjaarsweer hebben 
we de afgelopen weken in de weekenden 
al	heel	wat	kilometers	kunnen	fietsen.	Nu	
de zomertijd is ingegaan starten we ook 
weer	 met	 de	 wekelijkse	 fietsavonden.	
De recreantenavond is op dinsdag, met 
een snelheid tussen de 18 en de 20 km. 
leggen we dan 30 km. af, hieraan doen 
ook mensen met een e-bike mee. Op 
donderdagavond	 komen	 de	 racefietsers	
aan bod, deze rijden rond de 30 km. per 
uur. De eerste twee weken wordt om  
18.30 uur gestart, daarna om 19.00 uur. 
AOW-ers en vutters kunnen op woens-
dagmiddag meegaan met de groep “Fut-
teranen” deze houden een snelheid aan 
van 28 km. per uur, vertrek om 13.30 uur.
Zondag 6 april rijden we de tweede rit 
welke voorkomt op de landelijke kalender 
van de NTFU, dit keer is gekozen voor de 
Tante Jettocht van 100 km., inschrijven 
en vertrekken kan men vanaf de Vrienden 
tussen 08.30 en 09.00 uur, in groepsver-
band en onder ADW begeleiding kan men 
starten om 08.35 en om 08.40 uur. De 25 

km.- groep rijdt op deze dag de 72 km. 
lange Vliegveldroute en start om 09.00 
uur. De rest van ons programma voor de 
komende weken is te vinden op 
www.aandewielen.nl.
Ook dit jaar gaan we weer Happen en 
Trappen, is er weer een recreanten-
weekend	en	gaan	we	fietsen	In	de	Eifel.	
U ziet onze ruim 300 leden tellende ver-
eniging biedt voor elk wat wils.

Inleveren kopij
Artikelen, Advertenties, 
dankbetuigingen en 
klokjes (duidelijk lees-
baar) tot uiterlijk dins-
dagavond voor het ver-
schijnen van het 
volgende nummer op adres: 
Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel. 
Of
gemeenschapsblad@hotmail.com
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Veel activiteiten rond 
Koningsdag

Ook dit jaar zijn er in Aarle-Rixtel rond Ko-
ningsdag weer diverse activiteiten.
De festiviteiten beginnen op vrijdagavond 
25 april in de Aarlese horeca.
Bij ‘Deja Vu’, dat vanaf 20.00 uur open is, 
treedt een liveband op.
Dorpscafé ‘De Vrienden’ organiseert 
vanaf 21.00 uur een optreden van cover-
band Sowieso. Zij spelen Nederpop van 
Blof tot Doe Maar en van Nielson tot Go 
Back To The Zoo. Bij beiden is de entree 
gratis!
Zaterdag 26 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 an-
dere leuke dingen verzinnen. Daarnaast 
kunnen diverse spelletjes gedaan worden 
en grappige foto’s gemaakt. Bezoekers 
kunnen ook meehelpen met het schil-
deren van een portret van onze koning en 
koningin.
Aansluitend is er om 12.30 uur een ver-
sierde fietsenoptocht, onder begelei-
ding van harmonie ‘De Goede Hoop’.
’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. 
Ook zijn er voetbalwedstrijden voor 6 t/m 
14-jarigen op klein veld, uiteraard inge-
deeld per leeftijdscategorie. 
Bij OJA kan men ‘s middags vanaf 13.00 
uur terecht voor veel muziek, een hapje 
en een drankje. Er treden diverse bands 
live op, waaronder ‘Moon’ en ‘Chivy and 
the Blue Zicians’. 
Oranjecomité Aarle-Rixtel

Herfst van het leven.

Een mens , al is hij oud.
Blijft belangrijk in het leven,
en kan aan de jeugd nog best
een steuntje geven.

De herfst van het leven.
Die komt voor ieder mens.
Het gezond ouder worden,
dat is toch ieders wens.

Natuurlijk zijn er klachten,
van pijntjes en zo meer
maar die legt de oudere
geduldig naast zich neer.

Ook als men nog jong is
denkt men daar niet aan.
Want dat ouder worden
schuift men van de baan.

Maar de herfst van het leven,
komt naderbij.
En veel mooie dingen, zoals,
biljarten,	fietsen	kaarten
horen er bij.

Men kan veel doen en laten,
een “moet” is er niet bij
Alles wat men wil doen
zet men op een rij.

Dus geniet zoveel je kunt,
van de herfst van het leven.
Zo kan de oude dag nog
veel vreugde geven.

Gisteren is voor goed voorbij,
morgen moeten we nog maar afwachten.
Vandaag is de enige dag,
die je nog even in je handen houden 
mag.

d’n Teller.
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Ook Laarbeek deed 

volop mee met NLdoet

In een lenteachtige sfeer vond op vrijdag 
21 en zaterdag 22 maart NLdoet, de 
grootste landelijke vrijwilligersactie plaats 
en ook Laarbeek deed volop mee. 
Bij het IVN Laarbeek waren ze op vrijdag 
al gestart met de aanleg van een Blo-
tevoetenpad en ook op zaterdag werd 
hier nog volop geklust.  Ook werd er 
op vrijdag al gewerkt bij de KBO in Aar-
le-Rixtel, zij kunnen bij hun locatie nu 
ook in de zomer buiten goed vertoeven, 
dankzij de overkapping die zij door vrijwil-
ligers hebben laten maken. Bij Yammas 
in Mariahout werden er vrijdagavond 
voordat de disco begon allerlei klussen 
uitgevoerd. Zo werd er onder andere een 
kast voor het dartbord gemaakt. Voor de 
tieners in Beek en Donk heeft de Boeme-
rang 3 dansblokken in elkaar geklust. 
Zaterdag 22 maart werd er in Beek en 
Donk op veel plaatsen hard gewerkt door 
vrijwilligers, zo is bij Handboogvereniging 
Strijd in Vrede het clubgebouw onder 
handen genomen en is de heg verwij-
derd voor de aanleg van de buitenbanen. 
Buurtvereniging de Viersprong kan ge-
nieten van het opgeknapte dierenparkje 
en de studio's van Omroep Kontakt zijn 
gemoderniseerd. In de muziektuin werd 
een nieuw mededelingenbord geplaatst 
voor het Muziektuin Podium en Scou-
ting Beek en Donk kreeg een nieuw 
hekwerk om hun terrein geplaatst. De 
vrijwilligers van Zorghoeve de Malbergh 
bouwden een kippenhok en bij Rollerclub 
de Oude Molen werd het buitenterrein 
opgeschoond. KPJ Beek en Donk is al 
langere tijd bezig met het opknappen van 
hun clubgebouw "de Zwink", zaterdag 
werd daar de nieuwe keuken geplaatst. 
De kinderen van Buurtvereniging de Hei 
hebben samen vogelhuisjes beschilderd. 
Deze zullen verkocht gaan worden voor 

de aanschaf van een AED-kast. 
In Aarle-Rixtel waren de NLdoet-vlaggen 
ook op veel plaatsen te zien. De Gele 
Kielen zijn begonnen aan hun afschei-
dingswand richting de nooduitgang. Het 
Onze Lieve Vrouwe Gilde kan met een 
zomerklaar gemaakt terrein beginnen 
aan het seizoen. Bij de Zonnetij konden 
geïnteresseerden meer informatie krijgen 
over het Scootmobielpark en was er ge-
legenheid om een oefenritje te maken. 
Scouting Aarle-Rixtel heeft een erg mooie 
speelberg voor de kinderen gemaakt. 
Het afdak van Cendra is opgeknapt en 
de bankjes zijn voorzien van een nieuw 
laagje verf. Bij Handboogvereniging de 
Eendracht werd er de hele dag hard ge-
werkt aan de nieuwe bogen voor de kin-
deren en werden er nieuwe verrijdbare 
bakken voor de pijlen en bogen gemaakt. 
De dorpsondersteuners en het ViER-
BINDEN vrijwilligerswerk hebben zoveel 
mogelijk klussen bezocht. Het was hart-
verwarmend om te zien dat er tijdens deze 
dagen zoveel organisaties en vrijwilligers 
actief waren. Laarbeek kan trots zijn op al 
deze mensen, niet alleen het afgelopen 
weekend, maar het hele jaar door.
Het Oranje Fonds is vanaf maandag 24 
maart een nieuwe actie gestart, NLgeeft. 
Meer informatie hierover is te vinden op 
www.nlgeeft.nl of je kunt terecht bij Suzan 
de Koning van het ViERBINDEN Vrijwilli-
gerswerk, tel.nr. 0492-328807 of vrijwilli-
gerswerk@vierbinden.nl 

Klokje                                               

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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Natuurfoto’s 
Marcel van de Kerkhof in 

Heemkamer/museum

Op de heemkamer/heemmuseum van de 
Aarlese heemkundekring Barthold van 
Heessel wordt gedurende de maanden 
april en mei een grote foto-expositie ge-
houden van  natuurfotograaf en dorpsge-
noot Marcel van de Kerkhof .Marcel  heeft 
al eerder bewezen  een waar fenomeen 
op	het	gebied	van	natuurfotografie	te	zijn.	
Marcel exposeerde al ooit eerder in de 
heemkamer/museum.. Ook  zijn nieuwste 
collectie is weer schitterend om te zien. 
De expositie is elke zondag geopend en 
wel  van 14.00 tot 17.00 uur

Amusementsavond in 
ZONNETIJ Aarle-Rixtel

Op donderdag 10 april speelt in de Ont-
moetingsruimte van Zonnetij, blaaskapel 
Zwarte Fanfare uit  Aarle-Rixtel. 
De blaaskapel bestaat 38 jaar en speelt 
vlotte polka's en walsen, maar ook staat 
populaire en solistische muziek op het 
programma. Door hun voorliefde voor 
Tsjechische blaasmuziek is de kapel in 
het verleden vaak naar Tsjechie afge-
reisd voor een aantal optredens. Op een 
van deze reizen werd Stefan, onze bas-
sist, verliefd op Katka, zangeres bij een 
bevriende blaaskapel. Nu zingt Katka al-
weer bijna 15 jaar bij de Zwarte Fanfare 

samen met onze dirigent Mart Kusters. 
Verder hebben ze ook reizen gemaakt 
naar Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, 
Belgie, Italie en de Verenigde Staten van 
Amerika. De Zwarte Fanfare speelt van 
19.30 uur tot 22.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Door de belangeloze 
medewerking van de Zwarte Fanfare is 
de toegang gratis. De Ontmoetingsruimte 
van Zonnetij is gelegen aan de Hein-
dertweg 87 in Aarle-Rixtel. 
Iedereen is van harte welkom.

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

LAARBEEK - ViERBINDEN Stichting 
Vluchtelingenwerk is op zoek naar vrijwil-
ligers om vluchtelingen (voornamelijk Aar-
le-Rixtel) te helpen om hun weg te vinden 
in de Nederlandse (en Laarbeekse) sa-
menleving.
De ondersteuning vindt plaats op de vol-
gende onderdelen:
- Maatschappelijke begeleiding, waarbij 
de vluchteling wegwijs gemaakt wordt in 
de samenleving.
- Informatie en advies: wordt gegeven 
over o.a. kinderbijslag, verzekerings-
zaken,	 gezondheidszorg	 en	 studiefinan-
ciering.

Meer informatie:
Voor meer informatie over vrijwilligers-
vacatures kunt u contact opnemen met 
Suzan de Koning van ViERBINDEN Vrij-
willigerswerk Laarbeek, Otterweg 27, 
5741 BC Beek en Donk. Tel. 0492-328 
807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   
De vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.vierbinden.nl of te vinden 
in de vacaturemappen van de dorpsser-
vicepunten.
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Doe mee met de 
Jeugd3daagse 

2014!

Wij zijn weer volop bezig met de voorbe-
reidingen van de Jeugd3daagse in Aar-
le-Rixtel. Dit jaar vindt de Jeugd3daagse 
plaats op 19, 20 en 21 augustus op het 
terrein voor De Dreef. Het worden weer 
drie dagen vol spel, plezier en gezellig-
heid – dat wil je niet missen!

Inschrijfdagen
Het inschrijven voor deelname aan de 
Jeugd3daagse kan op:
• Dinsdagavond 15 april van 18.00 
uur t/m 20.30 uur in De Dreef
• Zaterdagochtend 19 april van 
9.30 uur t/m 12.30 uur in De Dreef
Vergeet niet om direct het inschrijfgeld 
mee te nemen! 

Enthousiaste hulp gezocht
De Jeugd3daagse kan niet slagen zonder 
de enthousiaste hulp van vele vrijwilligers. 
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste 
mensen die voor drie dagen een groepje 
van ongeveer acht kinderen willen be-
geleiden. Hoe meer leiding, hoe meer 
hulp per groep. Ieder jaar proberen we 
om minimaal twee personen leiding per 
groepje te hebben. Je kunt ook meedoen 
als hulpleiding van een groepje – dat kan 
al vanaf 13 jaar. Je krijgt als hulpleiding 
altijd begeleiding van een volwassene. 
Naast leiding van een groepje is het ook 
mogelijk om mee te helpen als dagjeshulp 
- denk dan aan begeleiding bij de spellen, 
hulp bij de sjouwploeg of als keukenhulp. 
Alle hulp is meer dan welkom! Tijdens de 
inschrijfdagen kun je aangeven waarvoor 
je beschikbaar bent. Je mag ook altijd een 
mailtje sturen naar info@jeugd3daagse.nl

Nieuwe website
Momenteel zijn we ook hard aan de slag 

met onze nieuwe website. Deze komt bin-
nenkort online. Tot die tijd kun je alle ont-
wikkelingen volgen op onze Facebook pa-
gina: www.facebook.com/jeugd3daagse

Stichting Jeugd3daagse Aarle-Rixtel

Klokje                                               

Tienercentrum CENDRA krijgt 
meer ruimte

Doordat de tieners van Aarle-Rixtel steeds 
meer gebruik zijn gaan maken  van hun 
gebouw aan de Duivenakker kwam men 
ruimte te kort voor tijdelijke en langdurige 
opslag. Daardoor liepen de vrijwilligers 
steeds met het probleem waar zij hun 
spullen moesten laten voor de vele doel-
einden waar het gebouw voor gebruikt 
wordt op dit moment wordt er druk met de 
gemeente samengewerkt om zo spoedig 
mogelijk te beginnen  met de uitbouw.
Bestuur CENDRA

Jong – LEREN 
Naast individuele begeleiding is huiswerk 
maken in kleine groepjes mogelijk op 
maandag- dinsdag- woensdag en don-
derdagmiddag. Louise de Jong, Lieshout-
seweg 83, A-R, 0492 382668. www.jong-
leren.com Louise@jong-leren.com
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Klusservice Laarbeek 
Arie Verbakel | Lijsterstraat 24 | Aarle-Rixtel |  Tel. 06-57 58 77 90 

arie@klusservicelaarbeek.nl | www.klusservicelaarbeek.nl

Klusservice Laarbeek
Gespecialiseerd in:

Zolderverbouwing / Veluxdakramen / Insektenhorren en plissè deuren. 

Ook voor overkappingen, tuinhuisjes of terras,
ben je bij Klusservice Laarbeek op het juiste adres.

Laat de zomer maar komen!

Profiteer nog van 

de 6% BTW regeling!

ONDERHOUD - VERBOUWINGEN - RENOVATIE - SCHILDERWERK
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Lezing DODENCULTUS IN HET 
OUDE EGYPTE 

Heemkundekring

MAANDAG 14 APRIL 2014 
20.00 Zaal Van bracht

In de lezing ‘De dodencultus van het oude 
Egypte’ wordt ingegaan op het geloof 
van de oude Egyptenaren in het hierna-
maals en de verzorging van hun doden. 
Zo	 komen	 onder	 andere	 de	mummifica-
tietechnieken van de oude Egyptenaren 
aan bod en wordt aandacht besteed aan 
de rituelen van de Egyptische begrafe-
niscultus en de grafgoederen die aan de 
doden werden meegegeven.
De lezing wordt verzorgd door Drs. Hen-
drikje Nouwens. Zij studeerde af in de 
egyptologie en archeologie aan de Rijks-

Bij koninklijke Beschikking

hofleverancier

 100 jaar kwaliteit uit AARLE-RIXTEL

AS.VRIJDAG EN ZATERDAG
WEER EEN SUPERRECLAME

CHOCOLADE BOLLEN
MELK OF PUUR

4 STUKS VOOR MAAR

€.5,00
(OF MEER VOOR MAAR €.1,25 PER STUK )

universiteit Leiden en was jarenlang als 
registrator en co-director betrokken bij 
opgravingen in Berenike, aan de kust van 
de Rode Zee, en Sikait, in de oostelijke 
Egyptische woestijn. Hendrikje werkte 
mee aan twee Engelse opgravingspro-
jecten in Amarna en Memphis, en is op 
dit moment co-director van een Engels 
opgravingsproject te Sakkara. Ze ver-
zorgt jaarlijks verschillende rondleidingen 
in musea, houdt lezingen en organiseert 
bovendien al jaren diverse archeologi-
sche reizen naar Egypte. Ze werkte ook 
mee aan de vertaling van de internatio-
nale bestseller van Christian Jacq over 
het leven van Ramses II. Bovendien ver-
scheen er van haar hand een kinderboek 
over Toetanchamon, dat werd uitgegeven 
bij de British Museum Press in Londen, 
en een boek over de oostelijke woestijn, 
‘The red land’, dat bij de American Univer-
sity Press in Cairo uitkwam.

Gemeenschapsblad Aarle-RixtelBericht van:
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Vrijwilligers voor 
het AED-netwerk.

In Laarbeek zijn in de verschillende 
kernen AED netwerken opgericht, met 
als doel snel te kunnen handelen bij een 
hartstilstand. In Aarle-Rixtel  is dit netwerk 
is tot stand gekomen doordat zich onge-
veer 90 vrijwilligers hebben aangemeld 
om hierin te participeren. Zij allen hebben 
zich ingeschreven in het register van 
Hartslagnu.nl en kunnen worden gebeld/
geSMSt na een melding via 1-1-2.
Zoals u zult begrijpen staat of valt zo’n net-
werk met het aantal beschikbare mensen 
die een reanimatie kunnen uitvoeren en 
een	AED	 (automatische	 externe	 defibril-
lator) kunnen/willen bedienen.
Omdat een goed dekkend en functione-
rend netwerk te kunnen behouden zijn 
wij steeds op zoek naar mensen die de 
bereidheid hebben een reanimatiecursus 
met AED te volgen dan wel gevolgd 
hebben.
Graag doen wij een oproep om je als 
vrijwilliger in te schrijven en  je te laten 
scholen in reanimatie en AED of, als je 
al een cursus Reanimatie+AED gevolgd 
hebt, je aan te melden als vrijwilliger van 
het netwerk AED te Aarle-Rixtel.
De cursus Reanimatie+AED zal in het 
najaar weer verzorgd worden door de St. 
Hart&Aa’s en wordt gegeven door een 
ervaren docent volgens de richtlijnen van 
de Nederlandse ReanimatieRaad.
Wanneer je belangstelling hebt de cursus 
te volgen kun je die kenbaar maken bij Ad 
Loos (adloos@zonnet.nl ). Hij verzorgd 
de inschrijvingen. En wanneer je al ge-
schoold en alleen een opfriscursus nodig 
hebt kun je eveneens contact opnemen 
met Ad.
Maar ook wil ik nadrukkelijk een oproep 
doen aan mensen die al een Reanimatie-
cursus gevolgd hebben of als verpleeg-
kundige of BHV-er werkzaam zijn. Met 

name voor het gebied de Duivenakker 
zou	het	fijn	zijn	wanneer	meer	mensen	tot	
het netwerk zouden toetreden. Zij kunnen 
zich opgeven bij dhr. Tristan van Delden 
(casavandelden@live.nl ; ) Mariastraat 9 
te Aarle-Rixtel of via de 
website AedAlert laarbeek.nl.
De werkgroep AED Alert Aarle-Rixtel.

Aan alle inwoners 
van Aarle rixtel.

Zoals u van ons gewend bent nodigen wij u 
via deze weg elk jaar uit om ons weekend 
te bezoeken.Al 31 jaar organiseren wij als 
club dit voor ieder die de passie van het 
motor rijden deelt.Gezellig met anderen 
je passie delen en en ook anderen hierbij  
laten genieten,is wat de Liberator elk jaar 
met veel plezier organiseerd. Maar dit 
jaar zal het weekend niet plaats kunnen 
vinden.Dit vanwege de actuele zaken die 
spelen rondom motorclubs.Wij als club 
betreuren dit,maar begrijpen de beslis-
sing van de burgemeester heel goed.Wij 
als club vonden het nodig om dit aan u via 
deze weg te laten weten.  
Namens het bestuur van 
H-DC De Liberator
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19 maart Solistenconcours 
in Aarle-Rixtel
Onder auspiciën van harmonie “De Goede 
Hoop” uit Aarle-Rixtel zal aanstaande 
zaterdag in de gymnastiekzaal van het 
patronaat in Aarle-Rixtel een onderling 
solistenconcours worden gehouden, 
waaraan zal worden deelgenomen door 
29 muzikanten, die allen lid zijn van een 
harmonie, waarvan de heer Ad v.d. Laar 
directeur is. De heer van de Laar is di-
recteur van: Fanfare “Concordia” uit De 
Rips; Fanfare “St. Cecilia” uit Milheeze; 
harmonie “St. Cecilia” uit Lieshout en har-
monie “De Goede Hoop” uit Aarle-Rixtel. 
Gezien het aantal deelnemers zal het 
concours
’s middags om twee uur een aanvang 
nemen en duren tot ’s avonds tien uur. 
Een deskundige jury zal rapport uit-
brengen over elk nummer dat gemaakt zal 
worden en aan de hand daarvan een prijs 
toekennen. Praktisch alle instrumenten  
vanaf	 fluit	 tot	 bas	 en	 kleine	 trom	 zullen	
op dit concours bespeeld worden. Een 
bijzondere gelegenheid voor muziek lief-
hebbers om zaterdag naar het patronaat 
te komen en te luisteren en te genieten 
van hetgeen geboden wordt.

20 maart Drievoudig Priesterfeest
Nog slechts enkele maanden scheiden de 
inwoners van de dag dat drie neomisten 
namelijk Piet Jeurgens, Wim Senders en 
A. Verschuuren in de parochiekerk hun 
eerste Heilige Mis zullen celebreren. Dit 
voor Aarle-Rixtel uniek gebeuren moet 
voor de neomisten zelf en hun familie-
leden een onvergetelijke dag worden. 
Reeds diverse parochianen, namelijk 
twee uit elke wijk of straat of buurtschap, 
hebben zich bereid verklaard de organi-
satie van dit feest in comitéverband voor 
te bereiden. Het zal duidelijk zijn dat aan 
de viering kosten zijn verbonden, die met 

het oog op een drievoudig priesterfeest 
groot zullen worden, dat een drievoudige 
bijdrage van iedere parochiaan noodza-
kelijk is. Om nu ieder in de gelegenheid te 
stellen deze bijdrage te leveren zal twee 
maal, voor de eerste maal op zaterdag 
21 maart en voor de tweede maal za-
terdag 18 april, een huis aan huis collecte 
worden gehouden.

20 maart Modeshow
Het ontspanningsgebouw was woens-
dagavond tot de laatste plaats bezet door 
dames, die met grote belangstelling de 
modeshow in kinder- en dameskleding 
kwamen bekijken, welke werd gehouden 
door maison Verbakel uit Aarle-Rixtel. 
Zowel in kinder- als in dameskleding 
kregen de aanwezigen diverse kleuren en 
modellen te zien, waarbij mevrouw Ver-
bakel zelf deskundige toelichting gaf. Tij-
dens de pauze werd de aanwezigen een 
consumptie aangeboden.

23 maart 1000e  Bezoeker op 
de Lentebeurs
Zondagavond om half tien kon de lente-
beurs te Aarle-Rixtel de 1000e bezoeker 
begroeten. Het was de heer L. v.d. Ke-
menade, Lieshoutseweg te Aarle-Rixtel, 
die met enig ceremonieel een waardebon 
werd overhandigd.
 
31 maart Oud ijzer actie harmonie
Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar 
harmonie “De Goede Hoop” weer een 
oud ijzer actie organiseren. Binnenkort 
zullen de inwoners bericht ontvangen, 
wanneer de muzikanten hen zullen be-
zoeken. Deze verwachten weer zoals 
voorheen “een grote oogst” , waardoor zij 
in	staat	zullen	zijn	om	de	financiële	moei-
lijkheden, die er in een muziekkorps altijd 
zijn, enigszins te verlichten. De harmonie 
verzoekt nu reeds, als men eventueel aan 
de schoonmaak begint, oud ijzer te be-
waren. Men zal het straks in dank komen 
ontvangen.
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