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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.

BRANDWEER Tel. 1 1 2. Overige gevallen 382038. B.G.G. 040 - 2445445.
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)

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 vr van 9.00 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van  15:00 - 16:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20

SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

VERLOSKUNDIGEN  Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do 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. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.

Fysiotherapie en Training  Th Kemps,R. Rijf,C. Rijf,H. Pluym, M. v Veggel).
Molenstr. 9a  tel.382120

ERGOTHERAPIE Van der Muuren-Paramedisch Centrum Laarbeek-Molenstr 9B Aarle-Rixtel-
Tel:06-19718264

CESAR-THERAPEUTE Mw. B.M. Verwijmeren, Klokstraat 16, tel. 383081
LOGOPEDIE BTC vd Heijden Paramedisch Centrum Laarbeek Molenstraat 9b Tel381524
DE ZORGBOOG KRUISWERK:  Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.

Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur. Secretariaat 0499-421733.

OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00   di 18.30-20.30

vr 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
COÖRDINATIEPUNT VRIJWILLIGE THUISZORG REGIO HELMOND: Stationplein 15-21

Helmond. tel 554586. ma t/m do 9:00-17:00u. www.vrijwilligethuiszorghelmond.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989.  Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350

THUISZORG: SAVANT-ZORG,  Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 040-2459999

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 Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en

14.00-17.00 u, di en za 9.00-12.30u.
RABOBANK:  Dorpsstraat 10, tel. 467467. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.

Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763

Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
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Zaterdag  24 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang

Overleden ouders Migchels – Nooyen (j. get.)
Overleden ouders  Manders – v. d. Bogaard (verj.)
Adriaan Loomans
Nol Roijackers (ADW)

Zondag  25 mei –SARAMENTSDAG (van 22 mei)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Johannes Koonings
Noud en Mio Raaijmakers
Nellie van Kuijen – van den Heuvel
Rosmarie van Esch – Keller
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Annie van de Kerkhof – Kaczynsky (verj./ fund)
Familie van de Kerkhoff/ van Roij/ van Alphen
Nellie Nissen – Kweens (buurt)
Jan van Bommel (par.)
Tot welzijn van de parochie

15.00 uur Mariëngaarde – Plechtig Lof (i.v.m. de meimaand)
Maandag  26 mei
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Dinsdag 27 mei
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 28 mei
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 29 mei
10.15 uur Mariëngaarde  - Eucharistieviering
Vrijdag 30 mei – ALLERHEILIGST HART van JEZUS.
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
13.30 uur Kapel – Huwelijk

Jean Carl Otten en Josina Maas, de Tempelier 21.

Week van zaterdag 31 mei  t/m vrijdag 6 juni
\
Zaterdag  31 mei – Bezoek van Maria aan Elisabeth.
11.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Ganzegatsgelegenheidskoor

75 jarig Jubileum van A.S.V.
Tonnie Raaijmakers - Aben (verj.)
Overleden ouders van de Ven – Martens
Thieu Driessen
Mari van Rosmalen

Week van zaterdag 24 mei t/m vrijdag 30 mei
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18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Dameskoor
Overleden ouders Rovers – van den Broek
Martje Schepers – Fleskens (verj.)
Gerda van Bokhoven
Jan en Marc van Stiphout
Johan van Sleuwen (par.)
Overleden ouders van der Sanden – van Kaathoven (verj.vader)
Karel de Jong

Zondag  1 juni  - 9e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Jan van de Sanden (j. get.)
Sien Nooijen (j. get./fund.)
Miet Verhoeven
Betsie Manders – van Bree
Jan van Dooren (j.get/O.L.Vrouwe Gilde)
Tot welzijn van de parochie

Maandag  2 juni
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Dinsdag 3 juni
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 4 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 5 juni – H. Bonifatius, martelaar en patroon van het Bisdom
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 6 juni
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
19.00 uur Kerk – VORMSELVIERING door Deken J. v. d. Laar.

Wim en Corrie van den Boogaard – van den Elsen (Zonnebl.)

OVERLEDEN
Bertha Kuijten-Vissers, 88 jaar,Zorgboogcentrum Mariëngaarde.
Pieter Slaats, 79 jaar, Herman Gorterlaan 3, Eindhoven.
Giel Brouwers, 82 jaar, Broekelingstraat 37.

Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten.
Wilt u op Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Pastor Deli kunt u persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van
10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de
pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen.
Op dinsdag en vrijdag, woensdag- of donderdagochtend   van 9 tot 12 uur is er
een medewerkster aanwezig op de pastorie.  U kunt dan terecht met vragen over:
dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart of
ziekenzalving,  kunt u de pastor bereiken op de pastorie tel.:381215.
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Informatieavond over het Vormsel

Leerlingen van groep 8 of van de eerste klas van het voortgezet onderwijs zijn
samen met hun ouders van harte welkom op:

donderdag 22 mei om 20.00 u in de aula van basisschool ‘De Heindert’

Degenen, die in Aarle-Rixtel op de basisschool hebben direct na de meivakantie via
school een uitnodiging ontvangen, waarmee ze zich kunnen opgeven. Degenen die
elders op school zitten, kunnen zich (telefonisch) opgeven op de pastorie,
Heindertweg 1 (tel. 381215). Graag z.s.m. aanmelden. Kun je niet naar de
informatieavond komen maar wil je wel graag meer informatie ontvangen over de
vormselvoorbereiding geef dat dan ook even door op de pastorie.
Ook jongeren die reeds in het voortgezet onderwijs begonnen zijn en die graag als nog
mee willen doen zijn van harte welkom.

We hopen velen van jullie te begroeten.
De vormselwerkgroep

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op  9 september a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor
de gemeenschappelijke doopviering van  28 september a.s. Voor deze avond en
voor de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren van de
pastorie:tel. 381215.

PLECHTIG LOF
Zondag 25 mei om 15.00 uur.
Vanwege de meimaand vieren we deze namiddag een Plechtig Lof in
Mariëngaarde.
Boekjes en teksten zijn aanwezig. Welkom!

DANKBETUIGING
Veel mensen toonden hun medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn man, ons pap en opa,

WIM THIJSSEN

Uw bezoek, uw bloemen, uw kaarten, de grote belangstelling van de avondwake
en de afscheidsdienst deden ons goed.
Dit warme medeleven sterkt ons, om door te gaan.

Paula Thijssen van Vijfeijken, kinderen en kleinkinderen.
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Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

openingstijden:
ma 13.00-17.00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

openingstijden:
di-wo-do 9.00-18.00

vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl

Vanaf 1 mei ook Aarle-Rixtel op maandagmiddag open.
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Belgisch Klokje    nr.9

Kort woordje van Pastor M. Deli

Moederkesdag
Al is het ondertussen reeds een dikke
week geleden dat we hier in Nederland
‘moederkesdag’ vierden wil ik toch graag
(met enige vertraging) alle moeders, hier
in Aarle-Rixtel effkes gedenken. Heb in
de pastorie die dag een grote bougie
doen branden voor hen. In het bijzonder
voor moeders die treuren om het ziek-zijn
of om de afwezigheid van hun kind.
Tegelijkertijd heb ik ook voor alle vaders
die hun verdriet heel dikwijls niet
rechtstreeks kunnen uiten, heel intens
gebeden. Want ook pappa’s hebben
tranen, maar die vloeien meestal langs de
binnenkant, zo dat niemand ze ziet!..

“Waarom huil  je, mama?”
‘Waarom huil je mama?’ vroeg een kleine
manneke aan zijn moeder… ‘Omdat ik
een vrouw ben’, antwoordde ze.
‘Ik begrijp het niet’, zei haar zoontje…
Zijn moeder gaf hem een knuffel en
glimlachte:‘Dat zal je ook nooit begrijpen
lief kind  … maar dat maakt niet uit’.
Later vroeg de jongen aan zijn  vader:
’Papa, waarom huilt mama zo maar
zonder reden?’
Zijn vader kon alleen maar antwoorden:
‘Alle vrouwen huilen zonder reden…’
De kleine jongen groeide op en werd een
jonge man, zich nog steeds afvragend
waarom vrouwen huilen. Uiteindelijk riep
hij de hulp in van God en vroeg Hem:
’God, waarom huilen vrouwen?’
En God antwoordde: ‘Toen Ik de vrouw
schiep, besloot Ik dat ze speciaal moest
zijn… Ik gaf haar schouders, sterk
genoeg om het leed van de wereld te
dragen, maar ook zachte armen om
warmte te geven. Ik gaf haar innerlijke
kracht om bevallingen te doorstaan en
ook om de koppigheid aan te kunnen,
soms van haar eigen kinderen. Ik gaf haar

de moed en het doorzettingsvermogen
om voor haar vrienden en familie te blijven
zorgen, zélfs dan wanneer anderen het
zouden  opgeven, om ziekten en
vermoeidheid te doorstaan en nooit te
klagen.
Ik gaf haar een hart waarmee zij haar
kinderen en haar man kan liefhebben,
onder welke omstandigheid dan ook, om
de kleinsten te doen lachen en om de
tieners te helpen in hun twijfels en
angsten.
Ik gaf haar de kracht om voor haar man
te zorgen, met zijn goeie maar ook  met
zijn minder goeie kanten...
Voor al dit harde werk, gaf Ik haar ook
een traan om te laten, die ze kan
gebruiken wanneer ze dat nodig heeft...
het sieraad van haar toewijding en liefde.
Wanneer gij  haar ziet huilen, zeg haar
dan hoeveel ge van haar houdt, en hoe
goed de dingen zijn die ze voor de
anderen doet. En hoewel ze dan nog
steeds huilt, weet dan dat ze zich wel
degelijk iets beter voelt.’.
En nog een dikke kus aan alle
moederkes!!

Diamant
In het Missieklooster Heilig Bloed was
het op 3 mei groot feest.  Zuster Léonie
en zuster Salomé schitterden als
diamant op hun 60 jarig professiefeest.
Proficiat, lieve zusters!

Volle wigwam
Afgelopen weken was het echt gezellig
hier in Aarle. Koninginnedag, Hemelvaart,
Dorpsfeesten, Blaaskapellenfestival. Het
kon niet op!
De organisatie van alle evenementen was
tot in de puntjes in orde.
De grote wigwam aan ‘De Dreef’ liep weer
helemaal vol. Hoe kan het anders! Alle
optredens waren immers grandioos en
van hoog kaliber. Voor de juryleden zal
het zeker geen gemakkelijke taak
geweest zijn.
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Een week later was het opnieuw bingo
met het 42ste Blaaskapellenfestival. Drie
dagen na elkaar werd er schone muziek
gespeeld. Met krachtige adem bliezen ze
daar op hun koper. En er waren zelfs
Belgen van de partij! Maar het mooiste
moment van heel het gebeuren was de
spetterende show van onze Klokken-
dorper Blaaskapel, al vanaf de eerste
noten kregen ze de hele tent mee. Ook
het optreden van Lieke van Duppen was
een aangename verrassing. Haar stem is
een streling voor uw oren, wat kan die
sympathieke madame toch zuiver
zingen. Bravo Lieke!
Helaas was het de laatste keer dat de
Klokkendorper Blaaskapel optrad in de
huidige formatie. Na hun laatste nummer
werden er op het podium toch wel
menige traantjes weggepinkt. Laat ons
hopen dat er volgend jaar weer een nieuw
ensemble voor ons zal staan.

Tot binnenkort,
Pastor Michaël  Deli

De springende koeien in Aarle-
Rixtel trekken veel bezoekers.

Met 3500 bezoekers is het weidegang-
feest bij de kloosterboerderij in Aarle-
Rixtel wederom een geslaagd evene-
ment. De koeien die naar buiten komen
gesprongen worden opgewacht door een
groot publiek dat rijendik staat opgesteld
in de kloosterlaan.
Maar er was nog veel meer te beleven bij
de kloosterboerderij. Nieuw dit jaar was
de kinderboerderij met heel veel diertjes,
zoals geitjes, cavia’s, konijnen en  een
baby kameel. Alle kinderen mochten in
de wei bij de dieren om ze te knuffelen
en voeren, het was een groot succes.
Ook de maïsbak, een soort ballenbak
alleen dan met maïskorrels is erg geliefd

bij de kinderen. Waarschijnlijk hebben
alle ouders nog dagen plezier van
maïskorrels in het huis!
De ‘schijt je rijk’ loterij is ook nieuw dit
jaar. Om 13.00 en 16.00 uur wordt de koe
losgelaten in een veld dat verdeeld is in
vakken. De prijs valt in vak waar ook de
koe haar vlaai laat vallen. Het is niet te
geloven, maar de koe heeft haar
uitwerpselen twee maal in precies
hetzelfde vak laten vallen, vaknummer
15O. Winnaars van de barbecue zijn
Hans Vereijken uit Aarle-Rixtel en Mark
Bankers uit De Mortel. Proficiat!
Op de binnenplaats krijgen de gasten
een voorproefje van het terras zoals het
straks bij Herberg de Brabantse Kluis
gaat worden. De herberg die ze naast het
Missieklooster aan het bouwen zijn. Het
is er heerlijk in het zonnetje. Terwijl de
volwassen gasten van de muziek
genieten die de diverse koren en orkesten
ten gehore brengen, kunnen de kinderen
de kalfjes melk geven met een klein
flesje.
De vele activiteiten, het heerlijke weer en
de lekkere versnaperingen maakten het
weidegangfeest voor velen tot een
geslaagde dag.
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SOROPTIMIST INTERNATIONAL
CLUB HELMOND PEELLAND

Organiseert voor de tweedekeer Spring
Art; een drukbezochte kunstexpositie
Van 6 tot en met 8 juni Lente-expositie in
tuin en bos. Natuur, Kunst en Goede
Doelen hand in hand.
In Helmond, in de prachtige tuin van
tuinarchitecte Froukje van den Akker en
het aangrenzende bos ontmoeten lente
en beeldende kunst elkaar in de verkoop-
expositie SpringArt.
De tuin en het bos waar de expositie is
ingericht, zijn op zichzelf al een bezoek
waard. Op deze expositie zijn beelden in
steen, brons, hout en keramiek van 14
regionale kunstenaars waaronder Tony
van de Vorst, Wim Heesakkers, Luc
Huijbrechts, Léon van der Zanden, Corrie
Maartense, Gerard Engels, Carin
Zweerink, Tineke Hellinga en Mien
Paridaans te bewonderen en te koop.
Daarnaast exposeren en verkopen ook de
bewoners van Bronlaak uit Oploo hun
gemaakte beelden en schilderijen. Verder
kunt u genieten van een mooie collectie
Afrikaanse kunst, hoedjes en sieraden.
Op vrijdag 6 juni opent Marlise Zelden-
rust, president van de club, de expositie.
De opening zal muzikaal omlijst worden.
Op zaterdag en zondag is SpringArt
open van 11 tot 17 uur aan de
Diepenbroek 5a in Helmond.
Het effect van Spring Art is tweeledig.
Aan de ene kant kunnen de kunstenaars
kosteloos exposeren en krijgen zij meer
bekendheid. Aan de andere kant staan
zij een deel van de verkoopopbrengst af
en wordt zo het goede doel gesteund.
Het goede doel waarvoor Spring Art
deze keer wordt gehouden is het project
“Verborgen Schatten”, een meerjarige
samenwerking tussen de Unie van de
Soroptimistclubs en de Stichting voor
Vluchteling-Studenten UAF. De

samenwerking richt zich op het verhogen
van de maatschappelijke participatie en
het vergroten van het toekomstperspec-
tief van (hoger) opgeleide vrouwelijke
vluchtelingen in Nederland. Meer
informatie over dit project kunt u vinden op
www.soroptimist.nl.
Soroptimist International, waar Club
Helmond Peelland deel van uit maakt is
een wereldwijde Niet Gouvernementele
Organisatie van vakvrouwen, die zich
ondermeer inzet voor de mensenrechten
en in het bijzonder de rechten van
vrouwen en kinderen d.m.v.
fondsenwerving in de vorm van projecten
zoals Spring Art.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Samen Eten met de KBO

Op zondag 25 mei is het al weer zover.
Dan kunnen alle KBO leden die houden
van gezelligheid en lekker eten, terecht
bij restaurant “De Couwenbergh” om daar
te genieten van een heerlijk 3-gangen
menu inclusief 1 consumptie voor slechts
• 15,- . Het daarop volgend etentje is op
zondag 6 juli. Noteer deze datum op uw
kalender. Koop uw diner bonnen op tijd
zodat de restauranthouder weet met
hoeveel personen we komen. Het is
natuurlijk ook mogelijk een ander KBO lid
een diner bon cadeau te geven.
Diner bonnen kunt u kopen bij:
Thijs van Rosmalen,
Lieshoutseweg 7, Telf. 381935
Jeanne van Vechel,
Lijsterstraat 3,        Telf. 381921
Cor Verschuuren,
De Vinken 15,     Telf. 382151
Bel even als u zeker wilt weten of er
iemand thuis is.
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UITNODIGING
NATUURMARKT HELMOND
zondag 1 juni   12.00 – 17.00 uur
de Warande - Helmond
toegang is gratis

U bent weer van harte welkom op onze
natuurmarkt, in en rond de Bijenhal
tegenover de midgetgolfbaan in de
Warande. De markt wordt georganiseerd
door Imkersvereniging Helmond e.o. en
het Natuur- en Milieu Centrum Helmond.
In bijna 50 kramen kun je kennis maken
met allerlei activiteiten met als centrale
thema “natuur”.
Als gastdeelnemers ziet u dit jaar:
Succulenta (cactussen), Stichting Mid-
dengebied, Kruidencentrum De Sprenk,
Biologische tuinderij De Bundertjes,
Groei en Bloei Helmond, Pollenmeting en
allergiekuur bijen-/wespensteken Elker-
liek ziekenhuis, Vereniging VELT afd.
Helmond, Vogelasiel Someren, Wereld-
winkel Helmond, Dahliavereniging
Helmond–West, Fietsersbond Helmond,
Gierzwaluwenbescherming Nederland,
Wereldnatuurfonds afd. Zuidoost
Brabant, Stichting Dierenambulance,
Stichting Bambale (ontwikkelingshulp en
bijenteelt), korfvlechter H. Nillesen, Ned.
Jeugdbond voor Natuurstudie,  DEVO-
Tilburg (verkoop imkerartikelen), creatief
met hout H. Jans, Florentien, Stichting
Werkgr. Behoud de Peel, Croy Cruyden,
Ned. Ver. voor Lymepatiënten, Dassen-
werkgroep Brabant, handmatig kunstraat
maken (H. Martens), Kinder-boerderij De
Veldhoeve, vlechtwerk/bloemplanten (A.
Heyligers), Florentien, Matrix-Art.
Daarnaast bemant de organisatie zelf 15
kramen met allerlei activiteiten zoals:
verkoop honing, honing proeven, uitleg
over bijen, wespen en hommels, loterij en
verkoop planten. Tegen betaling voorzien
wij u van een hapje en een drankje.
Er zijn ook diverse activiteiten, speciaal
gericht op de jeugd, zoals: een rit met de

huifkar, microscoopeerwerk, bijen en
computer, vogelnestkastjes maken,
kleien, kaarsjes rollen, pottenbakken,
bijenfilm, informatie voor werkstuk en /of
spreekbeurt, jonge dieren en schilderen
met bijenwas
Muzikale omlijsting door Mondharmonica-
vereniging Helmond, accordeon (T. van
Lieshout), fluit (H. Goddefroij) en muziek-
gezelschap “de Tweedehansen”.
Een bezoek is te combineren met een
wandeling in het park, het bekijken van
het dierenpark, midgetgolf in de Warande
en het beluisteren van muziek bij het
muziekpaviljoen.
Op www.imkersvereniginghelmond.nl
kunt u foto’s  zien van de markt in
voorgaande jaren.
Inl.: NMC-Helmond 0492-526215,
Nmc.helmond@planet.nl
Imkersvereniging Helmond
0492-382914,  a.grinsven3@chello.nl

Wish Outdoor
 2008: 5/6 juli 2008

WiSH Outdoor is terug. Na een succes-
volle eerste editie wordt er vervolg
gegeven aan dit vooruitstrevende festival,
en wel op 5 en 6 juli 2008.
Zaterdag 5 juli
Ook dit jaar zullen de muziekstijlen
gedurende zaterdag 5 juli een rustige
opbouw maken om zo uiteindelijk in stijl
af te sluiten. De poort zal opengaan om
14:00, waarna de house, electro, club en
minimal je tegemoet komen gewaaid.
Naarmate het warme zomerse zonnetje
lager zakt, zullen de funky house tunes
van Erick E, Billy the Klit, Baggi Begovic,
Funkmaster B en Jack Stone langzaam
plaats gaan maken voor Marcel Woods,
Jesselyn en Daniel June, die de wat
stevigere disciplines van de muziek-
wereld zullen inluiden. Last but not least



1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567AAAAAarle-RRRRRixtelBericht van:Bericht van:Bericht van:Bericht van:Bericht van:GGGGGemeenschapsblad

17

zullen de Noisecontrollers, Technoboy,
Headhunterz, D-block & S-te-fan, John
Harrington en de Geminizers de hardere
stijlen vertegenwoordigen, ondersteund
door mindblowing visual effects, om zo
tot een ultieme climax te komen.
Zondag 6 juli
staat dit jaar in het teken van Brabantse
gezelligheid met een hoofdletter G. Een
sfeervolle ambiance waar jong en oud
welkom is om er een geweldig feest van
te maken. Muziekstijlen als Pop, Rock,
Top40  en de bekende meezingers
worden allemaal in de blender gegooid
om er zo een leuk gevarieerd programma
van te maken. Ook ditmaal zullen
nationale topartiesten hun acte de
presence geven, afgewisseld met de
lokale talenten Bag on Wheels en White
Stone. De publiekslievelingen van vorig
jaar, de Corona’s, zullen daarnaast
terugkeren naar het Laarbeekse land om
met hun unieke concept het publiek een
topavond te bezorgen. Een andere topper
is de Tribute to Bob Marley Band, die als
officiële coverband van Bob Marley de
wereld rondreist om zijn hits ten gehore
te brengen. Starkoo XL, 90´s NOW! en
Rene Schuurmans maken de line-up
compleet. Kortom; een ideale afsluiting
van het weekend. Op zondag 6 juli zullen
de poorten openen om 14:00.
Het festival staat wederom in het teken
van de Doe Een Wens Stichting, die zich
inzet voor kinderen met een levens-
bedreigende ziekte. Na het festival zal
een donatie worden gedaan. Op deze
manier draagt menig artiest en iedere
bezoeker zo zijn steentje bij aan het
vervullen van kinderwensen!
Locatie
Het festival zal wederom plaatsvinden op
het evenemententerrein in Beek en Donk,
dat door de bosrijke omgeving gecom-
bineerd met de aankleding van het terrein
een genot voor het oog is. Kosten noch
moeite zijn gespaard om WiSH Outdoor
2008 een overtreffende trap te maken van

2007. Voor tickets, de locaties van de
verkooppunten, de line-up en/of meer
informatie, check www.wish-outdoor.nl.

Koninklijke onderscheiding Voor
dhr L Janssen uit Nuenen
Uit handen van burg.. mr W.R. Ligtvoet
van Nuenen is de heer Bert Janssen
benoemd als Lid van oranje Nassau.
Hij heeft dit gekregen voor de vele
vrijwillige diensten van maatschappelijk
belang, waarvan enkele voor verengingen
uit laarbeek zoals hij heeft 25 jaar lang
mee gegaan als leiding van watersport
kamp Aarle-Rixtel, hij gaat nog steeds
mee zeilinstructeur totaal is hij al 50 jaar
verbonden met het eiland Holtes, waar wij
onze zeilkampen hebben. Ook heeft hij
vele jaren les gegeven aan de EHBO van
Lieshout, soms in samenwerking met de
brandweer. Als blijk van waardering heeft
hij hiervoor in 2006 de Laarbeker ge-
kregen. Verder doet hij nog veel vrij-
wilgerswerk in andere plaatsen zoals
dagtochten en vakanties met gehandi-
capten, de organisatie van de trialaton
Nuenen,en de schoolsportdagen. En nog
veel meer.
Zeilkamp Laarbeek ( S.W.A.R)

Wim van Dijk



De Zorgboog... zorg van jong tot oudDe Zorgboog... zorg van jong tot oud

Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg 
tot verpleging en verzorging thuis of in een van onze Zorgboogcentra.

Vragen over zorg of meer informatie?
Bel de zorgcentrale  0900 - 899 8636 (€ 0,10 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl

Werken in de zorg iets voor jou? 
Kijk op www.zorgboog.nl voor een overzicht van alle vacatures.
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Praktijk voor reflexzone therapie, neuro-reflexologie en massage
therapie te Aarle-Rixtel

Er staan nu niet een maar twee therapeuten voor u klaar
nl. Mieke Gielkens &  Petrie van Meerendonk

• Geen wachttijden meer
• Gedeeltelijk of gehele vergoeding ziekenfonds
• Geen verwijskaart van huisarts nodig
• Beide therapeuten zijn lid van de beroepsvereniging V.N.R.T.
• Ook preventieve behandeling is mogelijk omdat voorkomen beter is dan

genezen, wie wil er in deze stressvolle tijd nu niet een uurtje voor zichzelf om te
onthaasten en te genieten!!

• Reflexzone therapie ondersteunt en stimuleert uw zelfgenezend vermogen zodat
o.a de hierna beschreven klachten kunnen verminderen: spanningshoofdpijn,

clusterhoofdpijn, migraine, duizeligheid, ziekte van Menière, hooikoorts,
slaapproblemen, obstipatie, maagklachten, incontinentie, bekkenbodem

instabiliteit, nierstenen, allergie, slijmbeursontstekingen, oorontstekingen en
overige ontstekingen, eczeem, blaasontsteking, astma, RSI, gewrichtspijnen,

jicht, aambeien, zwangerschapsbegeleiding, zwangerschapsnazorg, en
rouwverwerking

Al de goede dingen in het leven moet je geprobeerd hebben,
daar is reflexone therapie er een van

Voor meer informatie kijk op: www.petrie-zorggoedvoorjezelf.nl of bel 0492 - 383213
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Beste Dames

Maandag 26 mei Rayonfietstocht te
Aarle-Rixtel. We gaan fietsen met de
afdelingen Lieshout, Mariahout, Stiphout,
en Beek en Donk.
Vertrek om 19.00 uur vanaf  ’t kerkplein.

Het bestuur

Platform Wereldhulp

Platform Wereldhulp Laarbeek organi-
seert op 1 juni a.s. van 12.00 tot 17.00
uur in de Muziektuin van Beek en Donk
het jaarlijkse Festival Solidariteit Wereld-
wijd Thema: “Toekomst voor kinderen”
Het platform bestaat uit verschillende
organisaties op het gebied van klein-
schalige ontwikkelingshulp, zoals o.a.:
Stichting Vrienden van Ghana, Unicef,
Future For Young People, Malaika Kids,
Wereldwinkel, Stichting Read to Grow,
Lanka Future, Kalahari Support Group.
Tijdens dit Festival zullen diverse
activiteiten plaatsvinden en zijn er
speciale atracties voor kinderen.
Houd deze zondagmiddag dus vrij voor
een  paar ontspannende uren met het
hele gezin in de Muziektuin!

Radio Kontakt
goes Back to the Sixties.
Op zaterdag 24 mei vindt er in Beek en
Donk een uniek muziekevenement
plaats. In het kader van het 15-jarig
bestaan van Radio Kontakt gaat de
Laarbeekse omroep terug in het verleden,
samen met vereniging Back to the
Sixties.
Het digitale tijdperk wordt die dag even
helemaal opzij geschoven en er wordt
teruggegrepen naar de vertrouwde sound
van de aloude vinyl lp’s en singeltjes.
Vanaf ‘s morgens 10.00 uur wordt er
vanuit cafe-zaal De Zwaan in Beek en
Donk live uitgezonden en wordt
teruggekeken naar het relatief korte,
maar toch al roemrijke verleden van
Radio Kontakt. Ruim 15 jaar geleden
werd gestart met de allereerste
uitzendingen en binnen korte tijd wist de
omroep zich niet alleen binnen Laarbeek
een vaste plaats te verwerven, maar ook
een regionale bekendheid en uitstraling
te verkrijgen.
De hele dag wordt muziek uit het verleden
gedraaid op de onovertroffen platen-
spelers van weleer. Vele omroepmede-
werkers uit heden en verleden doen hun
verhaal en lopen zo door de geschiedenis
van Laarbeeks eigen succesvolle
omroep.

Na 20.00 uur zal er in samenwerking met
de bekende vereniging Back to the
Sixties een spetterend optreden zijn van
de groep Big Caz & The 4 Bobs. Deze
vijfmans rock ‘n rollsensatie brengt
muziek ten gehore van onder andere
Elvis Presley, Cliff Richard, Chuck Berry,
Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Roy
Orbison, The Shadows en vele anderen.
Dit alles door het creëren van de juiste
sfeer, show en spektakel voor jong en
oud.
De hele dag (behalve tussen 19.00 –
20.00 uur) is iedereen van harte welkom
om te komen kijken hoe radio op de
ouderwetse manier wordt gemaakt, om
gezellig te praten over 15 jaar Radio
Kontakt en natuurlijk over de muziek
waarmee vereniging Back to the Sixties
groot is geworden.
Diegenen die niet de mogelijkheid
hebben even langs te komen, kunnen via
de Laarbeekse kabel 94.4, via FM 106.8
of via internet:
www.kontaktfm.nl meeluisteren.
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Inschrijfdagen
Jeugd3daagse.
De opkomst van de jeugd die dit jaar
weer mee gaan doen met de jeugd-
3daagse op 12,13 en 14 augustus was
tijdens de inschrijfdagen weer over-
weldigend! Dit jaar doen er ongeveer
evenveel kinderen mee als vorig jaar! De
officiële telling is nog niet helemaal
afgerond, maar de grove telling wijst uit
dat we dit jaar rond de 320 kinderen
uitkomen! En dat zijn er heel veel! En
hoe meer kinderen er mee doen, hoe
enthousiaster wij als organisatie worden!
Dus houd je hart maar vast…. De
plannen worden steeds wilder en gekker!
We broeden al maanden op onze
plannen, er is al heel veel geregeld, maar
omdat er dit jaar ook weer zoveel
kinderen meedoen, mogen we ook onze
plannen echt uit gaan voeren! Wat we
gaan doen blijft voor jullie nog ff
spannend, maar we willen al wel vast
verklappen dat het erg leuk word!
Alle kinderen (groepen 4 t/m 8 jaar en 9
t/m 12 jaar)blijven dit jaar op hetzelfde
terrein. Dat wil dus zeggen dat er
dinsdag na ons geweldige openings-
dansje weer hard gewerkt moet worden
om een zo mooi mogelijke hut in elkaar
te timmeren! Verder vertel ik over deze
dag nog niks. Dinsdag avond komen de
9-12 jarige weer terug naar het kamp-
terrein (op de fiets) om te gaan kamperen
op een geheime locatie. Daar worden
allerlei gezellige dingen georganiseerd.
We gaan dit jaar geen enge spooktocht
doen! Dus je hoeft er niet bang voor te
zijn dat je al weken van tevoren
nachtmerries hebt van enge mannen in
het bos. We blijven de hele avond op het
kampterrein!
Woensdag fietsen de groten naar de
bossen en komen de kleintjes daar ook.

We blijven gezellig de hele dag samen in
de bossen om leuke dingen te gaan
doen.
Donderdag zijn we weer met zijn allen bij
de Dreef, waar we heel hard moeten gaan
werken, want wie is de mooiste van
allemaal?  We eten allemaal gezamenlijk
weer allemaal lekkere dingen! Daar gaan
onze keukenprinsesjes weer voor zorgen!
Tot slot hebben we dan ook weer ons
beruchte dansje wat iedereen na 3 dagen
kan dromen! (Zelfs de mama’s en de
papa’s) en dan mogen jullie na 3
geweldige dagen moe, maar voldaan
weer naar huis! Uitgebreide informatie
krijgen jullie nog allemaal voor de grote
vakantie thuis!
Zet eens een leuke reactie in ons
gastenboek! www.jeugd3daagse.nl
We hebben ook dit jaar weer alle records
gebroken! We hebben weer meer in-
schrijvingen als afgelopen jaar! Dat doet
ons als organisatie erg goed. Het is weer
een bevestiging dat de mensen uit Aarle-
Rixtel vinden dat we erg leuke dingen
doen in deze 3 dagen. Maar als je leuke
dingen wilt organiseren heb je ook veel
hulp nodig…. En die komen we nog wel
een paar tekort… Dus als je tijd hebt… al
zijn het maar een paar uurtjes…. Kom
ons dan helpen! Wij en de kinderen zijn
daar heel erg blij mee. Je kan je hiervoor
altijd nog opgeven op onze website
www.jeugd3daagse.nl Alvast bedankt!
Wij hebben er weer kei veel zin in!
Jullie ook?
Jeugd3daagse Aarle-Rixtel
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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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Annie onderscheiden

De uitnodigende eenden, voorzien van
een mooi blauwe strik, lonkte me naar de
woning van Annie Heesakkers.
Hare Majesteit de Koningin behaagde het
voorrecht aan Annie, om haar te be-
noemen als Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.
Een meer dan welkome reden om Annie
te ontmoeten.  Wie kent haar niet, deze
duizendpoot en parel van onze
gemeenschap.
Annie geboren en getogen Aarle-Rixtelse,
zag het levenslicht aan de Bakelseweg
op de Heikant. Inmiddels al weer zo’n 65
jaar geleden. Zij is de 4e jongste uit het
gezin van elf kinderen. Zij groeide op in
een klein hechte, harmonieuze en
beschermende omgeving. Na de lagere
school goed te hebben doorlopen ging zij
naar de Huishoudschool, gevolgd door 3
jaar  M.A. School. Een mooie tijd, waar
ze met veel plezier op terug kijkt. Hard
werken in de huishouding hoorde daar
ook bij.  Deze periode zou veel invloed
hebben op haar latere drukke, bezige en

dienende activiteiten aan de Aarlese
gemeenschap. Al op jonge leeftijd werd
ze lid van de jonge boerenstand. Nam
daarbij fanatiek deel aan zowat alle
activiteiten van de Boerinnenbond. Zij
ontplooide zich al snel tot een duwende,
stuwende en uitvoerende kracht, hetgeen
niet ongemerkt bleef. De KPJ wist daar
wel raad mee en lijfde haar spoedig in.
Hier ontpopte Annie zich als een fantas-
tische organisatrice, vooral op cultureel
gebied.  Door haar enthousiasme kon de
Aarlese gemeenschap meerdere jaren
genieten van de 2 culturele Aarlese
dagen. Een activiteit voor jong en oud.
De eerste dag was een ‘doe’ dag. Op dag
2 werd, na de eucharistieviering, het
vervaardigde werk tentoongesteld en
uitgevoerd. Zoals het in die jaren
gebruikelijk was moest Annie bij het
bereiken van de leeftijd van 30 de KPJ
verlaten. De overstap naar de KVO was
dan ook niet raar. Hier kon Annie verder
haar krachten geven, wat ze huidig ten
dage nog met veel plezier doet. In deze
periode heeft zij vele liedjes, toneeluit-
voeringen en cursussen gegeven. Het
bleef niet alleen bij deze activiteiten. Zij
stond in 1962 ook aan de wieg van de 10
x 10 jeugdactie t.b.v. de hongeractie van
de Novib en (tengevolge van een aardbe-
ving) aan de actie wederopbouw van het
dorp Dousady in Perzië.
In 1963 zette ze zich in voor de actie
Vluchtelingen Hulp.
Verder gaf Annie haar beste krachten aan
het Oranje comité en het St. Nicolaas
comité.
Ook het carnaval gebeuren liet ze niet
ongemoeid voorbij gaan. Jarenlang was
en is ze nog een prachtig uitgedost
‘typpetje’ in de optocht. Hoe velen van U
hebben niet genoten van haar mooie
kletsen en haar ‘praot’ bij de brunch(en).
Kunt U zich nog herinneren haar
optreden als dansmarieke. Volgens Annie
een voorbarige toezegging aan het
carnaval als Willie Otten prins carnaval
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zou worden.  Ondanks haar drukke
gemeenschap’leven’ bleek er nog tijd
over te blijven voor een gezond liefdes-
leven. Een prachtig en kleurrijk verhaal
hoe Annie de liefde ontdekte. Hetgeen in
1978 resulteerde in het huwelijk met Ber
Jacobs. Samen kregen ze een dochter
en een zoon. Annie combineerde het
gezinsleven met hand en spandiensten
aan het schoolgebeuren van haar
kinderen. Basisschool De Heindert
maakte daar dankbaar gebruik van.
Spontaan ontstond daaruit de Heisa =
Heindert Super Actrices. Zij zijn al meer
dan 25 jaar actief aan BS de Heindert.
Ook de kerk wist haar te strikken voor de
werkgroep avondwake en de kinder
nevendienst. Ruim 8 jaar nam ze deel
aan de parochievergadering. Tussen al
die activiteiten door, weet Annie nog tijd
te vinden om jaarlijks te collecteren voor
de Vastenactie, het Rode Kruis, de
Nierstichting en de buurt lotto. Ook het
informatiepunt doet een beroep op haar
vrijwilligheid. Nog niet zolang geleden
heeft ze haar diensten toegezegd aan het
comité voor Pastoor Tilman.
Wat een bezige bij, nietwaar.
Dat haar gezondheid enkele rake klappen
heeft gekregen, kon niet uitblijven. Neemt
echter niet weg, dat Annie actief blijft,
doch met de wetenschap dat het kalmer
aan moet. Een stap waarvan ze zich
terdege bewust is.
Volslagen verrast was Annie toen
Burgemeester Gillissen met zijn gevolg
haar kwam fêteren. Een niet verwachte
waardering, die zij warm koestert.
Wat een dag, om nooit te vergeten.
Met dank aan familie, vrienden, beken-
den en al degene die spontaan hebben
gereageerd.
Annie houdt van een harmonieuze leven-
sstijl, die zij graag met anderen deelt.
Vanaf deze plaats feliciteren wij haar en
wensen Annie Jacobs-Heesakkers veel
gezondheid toe.
Nobis

Uitje Zonnebloem
Afgelopen donderdagmiddag rond half
twee vertrokken wij met de bus en een
rolstoelenbus richting Hulten.
Met onze gasten zouden wij een
Struisvogel farm in het plaatsje Hulten,
onder Tilburg, gaan bezoeken.
Het was een stralende middag. De bus
reis verliep met hindernissen, die we niet
hadden verwacht. In Nuenen moesten we
ver omrijden, een aanrijding was daar
debet aan. Het mocht onze pret niet
drukken. Gezellig keuvelend, genietend
van het mooie weer en een prachtige rit
naderden we ons doel. O jee, nee toch
wat nu weer. Jawel de weg die leidde
naar ons doel, bleek geheel open te
liggen. Dan maar omrijden. Via zeer
smalle binnenwegen, maar wel mooi van
natuur bereikte we ruim een half uur
volgens afspraak de farm.
We werden daar warm onthaalt met een
lekker bakkie koffie en een lekkere
eierkoek. Hierop kregen we een mooie,
duidelijke videofilm te zien over het leven
van de struisvogel. Wist U dat een
struisvogelei wel 2 kilo kan wegen. Dat
een volwassen persoon op de ei kan
gaan staan zonder dat deze stuk gaat.
Tijdens de uitleg, werden we getrakteerd
op een lekker stukje struisvogelbiefstuk.
Vervolgens konden we de farm met
bijbehoren bekijken.
Op ons koffietafel adres, lieten onze
gasten en vrijwilligers zich lekker ver-
wennen. Voldaan en tevreden arriveerden
we rond 8 uur in Aarle. We werden daar
onthaald door een zware regenbui. We
hebben ruim een half uur in de bus
afgewacht, maar de bui ging niet over.
Nat, maar zeer voldaan gingen onze
gasten huiswaarts.
Namens de Zonnebloem
Aarle-Rixtel, bedankt.
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www.twanvanhout.nl
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Collecte epilepsiebestrijding
start 26 mei 2008.

In de week van maandag 26 tot en met
zaterdag 31 mei gaan 30.000 vrijwilligers
op pad om huis-aan-huis te collecteren
voor het Nationaal Epilepsie Fonds - -De
Macht van het Kleine. Het thema van de
nationale collecteweek is: ‘AANVAL-
LEN!’, De opbrengst van de collecte is
bestemd voor wetenschappelijk
onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het
organiseren van begeleide vakanties voor
mensen met epilepsie en individuele
hulp. Het thema ‘Aanvallen’ geeft kern-
achtig aan waar mensen met epilepsie
last van kunnen hebben. Epilepsie is een
tijdelijke functiestoornis in de hersenen,
die zich uit in aanvallen. Met voetbal-
trainer Erwin Koeman als ambassadeur
en het Europees Kampioenschap Voet-
bal in het vooruitzicht legt het Nationaal
Epilepsie Fonds de link van een
‘sportieve aanval’ naar epileptische
aanvallen. De collectecampagne is een
oproep om mensen met epilepsie te
steunen. Geld voor de epilepsie-
bestrijding is hard nodig en het Nationaal
Epilepsie Fonds krijgt geen subsidie van
de overheid. Er is geld nodig voor
onderzoek: hoe epilepsie ontstaat, is nog
steeds niet bekend. Maar zeker ook voor
voorlichting: 1 op de 150 mensen heeft
epilepsie maar ondertussen weten veel
mensen niets over deze aandoening.
Naast onderzoek en voorlichting ziet het
Nationaal Epilepsie Fonds het als haar
taak om vakanties voor mensen met
epilepsie te organiseren. Voor veel
kinderen en volwassenen is dit de enige
mogelijkheid om op vakantie te gaan. Het
epilepsiefonds financiert daarnaast nog
enkele projecten in ontwikkelingslanden.
Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt
mensen met epilepsie op vele terreinen.
Om dit te kunnen blijven doen, is geld
nodig. Daarom komen de collectanten in

de week van 26 mei om een vrijwillige
bijdrage aan de deur.
Zijn er nog mensen die hiervoor willen
collecteren? Neem dan contact op met
Hans Schepers, telefoon 382528. Alvast
heel erg bedankt.
Hans Schepers.

DE BIBLIOTHEEK DEZE WEEK

Keramiek van Rina van Berlo in biblio-
theek Aarle-Rixtel Tot eind juni zijn
tijdens de openingsuren de beschilderde
keramiek werkstukken te zien van Rina
van Berlo uit Aarle-Rixtel. In de vitrines
staan onder meer beren, vogels, een
rendier met slee en kerstfiguren.
Rina geeft ook cursussen waarbij zelf
gekozen wordt wat je wilt gaan maken.

De bibliotheek…….Zo dichtbij en zo
verrassend veelzijdig

Beste inwoners van Aarle-Rixtel,

De collecte van de Nederlandse
Hartstichting heeft het geweldige bedrag
van; 2631.00 euro opgebracht.
Het is een fantastisch bedrag en daarom
willen wij alle gulle gevers heel hartelijk
bedanken en ook heel veel dank aan
onze collectanten want door hun inzet
kunnen wij dit grote bedrag bij elkaar
krijgen.

Met vriendelijke groeten
comité Aarle-Rixtel.
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Grote belangstelling voor
nieuwe blazersklas van harmonie
De Goede Hoop

Heb je altijd nog de stille wens om een
instrument te leren bespelen?
Dan is hier je kans!!!
Harmonie De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel
start in september een nieuwe opleiding
voor volwassenen, een zogenoemde
‘blazersklas’. Meld je aan voor de
Blazersklas voor volwassenen.
Een kleine twintig mensen gingen u al
voor, zodat het ernaar uitziet dat er in
september met een flinke groep gestart
kan worden.
Intussen is de opzet ook wat verder
uitgekristalliseerd. Het opleidingstraject
bestaat uit vier delen:
1. Vanaf september volgen de
deelnemers eerst 12 wat meer theore-
tische lessen waarin je de eerste
beginselen van de muziek leert. Tijdens
die lessen maak je ook kennis met
allerhande instrumenten, zodat je tot een
keuze kunt komen, als je die al niet
gemaakt hebt.
2. Als je een instrument gekozen
hebt, ga je vijf individuele proeflessen
doen om te ervaren of je het nog steeds
leuk blijft vinden.
3. In de periode januari t/m juni 2009
volgt iedereen individuele lessen om het
instrument onder de knie te krijgen.
4. In september 2009 wordt de defini-
tieve Blazersklas gevormd en leren alle
muzikanten samenspelen. Dan zit je
echt in een orkest.
Voor deze indeling is gekozen om te
voorkomen dat je in het begin met alles
tegelijk overdonderd wordt: noten leren
lezen, blaastechniek, ademhaling, instru-

ment leren bedienen (grepen), naar
anderen luisteren tijdens samenspel.
Voorlichtingsavond op 29 mei
Op 29 mei a.s. om 20.00 uur verzorgt
harmonie De Goede Hoop een voor-
lichtingsavond over dit project in De
Couwenbergh, Dorpsstraat 1 te Aarle-
Rixtel.
Dan krijgen belangstellenden nog wat
meer gedetailleerde informatie over de
opzet en de kosten die ermee gemoeid
zijn. En, niet onbelangrijk, je kunt kennis-
maken met je toekomstige collega-
muzikanten. Heb je belangstelling voor
deze blazersklas en/of de voorlichtings-
avond, meld je dan aan bij de secretaris
van harmonie De Goede Hoop Willem
Verhoeven, het liefst per E-mail
info@willemverhoeven.nl.
Telefonisch is hij bereikbaar onder
06-49406596.

Harmonie
De Goede Hoop

Harmonie
De Goede Hoop
Concerten

Op zaterdag 31 mei a.s. geeft harmonie
De Goede Hoop een concert te Wanroij
in samenwerking met de plaatselijke
harmonie en de harmonie uit Bakel. Het
betreft een jubileum concert wegens het
25-jarig dirigentschap van Gerard Beijers
die momenteel in Wanroij dirigent is. Het
feit dat Gerard Beijers zijn carrière als
dirigent begonnen is in Aarle-Rixtel, is de
reden dat wij de uitnodiging kregen dit
concert mede te verzorgen. Een groot
aantal jaren is Gerard ook dirigent
geweest in Bakel. Het concert vindt
plaats in zaal “t Wapen van Wanroij” en
begint om 20.00 uur.
Een dag later, zondag 1 juni zal de De
Goede Hoop een concert geven in het
Carat paviljoen in Helmond. Dit concert
begint om 14.20 uur.
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Voor het zevende jaar in successie zal
door Harmonie De Goede Hoop een
“serenadedag” gehouden worden  voor
inwoners van Aarle Rixtel en wel op
zondag 22 juni aanstaande. Het is de
bedoeling dat zij, die tussen 1 juli 2007
en 1 juli 2008 een Koninklijke Onder-
scheiding hebben gekregen, of een
jubileum te vieren hebben (gehad) zich te
(laten) melden. Gedacht wordt aan echt-
paren, die 50, 60 of mogelijk 65 jaar zijn
getrouwd, aan gouden of diamanten
religieuzen in een van onze drie kloosters
of aan andere gouden jubilarissen.
Tijdens deze bijeenkomst, die zal worden
gehouden in het conferentiecentrum
“Couwenbergh”, Dorpsstraat 1 Aarle
Rixtel zullen de feestelingen ’s middags
gastvrij worden ontvangen. De harmonie
maakt diezelfde middag een muzikale
wandeling door het dorp, waarna bij de
Couwenbergh een klinkende serenade
zal worden gebracht aan de gasten, die
zich daarvoor opstellen op het bordes.
Als u nadere informatie wenst kunt u
terecht bij Marieke Bouwman-Pijnenburg
telefoon 383292. Betrokkenen krijgen na
ze zich opgegeven hebben persoonlijk
bericht. Indien gewenst kan voor vervoer
gezorgd worden.
Het bestuur
Harmonie de Goede Hoop
Aarle Rixtel

Serenadedag

Harmonie
De Goede Hoop

Beste zangliefhebbers,

Zij het dan niet met een zucht van
verlichting dan toch met een gevoel dat
het karwei is geklaard, dat de voor-
genomen plannen weer gerealiseerd zijn,
heeft Gemengd Koor De Klokkengieters
op 27 april het eerste deel van het
concertseizoen 2008 afgesloten. Op die
dag werd plechtig herdacht dat de
Aarlese Lieve Vrouw na bijna 200 jaar
ballingschap weer terugkeerde in haar
eigen kapel.
Met grote tevredenheid en voldaanheid
kan er op de afgelopen periode worden
terug- gezien. Het geeft een blij gevoel
wanneer samen met een nagenoeg
volledig bezette kerk Pasen en het
Mariafeest gevierd kunnen worden met
muziek en zang door alle aanwezigen.
Intussen vierden de dirigent van Gemengd
Koor De Klokkengieters, Rob Rassaerts,
en erelid Margot Pagels met een concert
hun muzikale jubilea. Dit alles bevestigt
dat liefde voor muziek in combinatie met
dienstbaarheid aan de gemeenschap
alleen maar goede dingen voortbrengt.
De repetities van Gemengd Koor De
Klokkengieters, op maandagavond om
20.00 uur in zaal De Lantaarn, blijven
gewoon doorgaan, want er staat nog
meer te wachten. Natuurlijk hebben de
zangeressen en zangers en vanzelf-
sprekend hun dirigent ook een wat men
tegenwoordig noemt time-out nodig. We
willen allemaal wel eens even een ander
ritme beleven en andere tonen horen.
Op 14 juli is de laatste repetitie vóór de
vakantie en op maandag 1 september
worden de activiteiten weer hervat. De
plannen zijn niet mis! Voor 12 oktober is
een najaarsconcert geprogrammeerd en
na de feestavond op 14 november geven
De Klokkengieters op 14 december een

kerstconcert in Veghel. Een week later is
het weer zover. Op die zondag zal voor
de 37ste keer in de Aarle-Rixtelse kerk
door Gemengd Koor De Klokkengieters
het kerstconcert worden gezongen. Het
is inmiddels een traditie waar velen naar
uitzien.
Zangliefhebbers, bedankt voor uw niet
aflatende belangstelling!
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Openingstijden showroom
wo-do  :13.30-18.00 uur
Vrij    : 13.30-21.00 uur
za     :09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

Vraag naar onze aanbiedingen!
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Zondag 25 mei:
Ladies Only toertocht.
TSC AanDeWielen uit Aarle Rixtel, een
van de toonaangevende wieler toerclubs
in de regio, organiseert op zondag 25 mei
een Ladies Only toertocht ten behoeve
van de kankerbestrijding.
Het motto is: Samen fietsen, samen
helpen.
De toertocht:
* Alle baten komen ten goede aan de
kankerbestrijding (inschrijfgeld • 6,00,
inclusief verzorging onderweg)
* Afstanden 45 en 62 km, over veelal
rustige binnenwegen en fietspaden, met
daarin opgenomen veel natuurschoon.
Vertrek tussen 09.00 en 10.00 uur.
* Start bij het clubhuis: Cafe de Lantaarn,
Dorpsstraat Aarle Rixtel (tegenover de
kerk)
* Rust in de omgeving van Oirschot en
Best.
* Alle dames zijn welkom, de tocht is
geheel uitgepijld.
* Deskundige hulp bij pech onderweg.
* Après Bike in het clubhuis, met een
gratis drankje en een leuke verrassing.
* Uw deelname formulier is tevens uw lot
voor mooie prijzen.
* Slecht weer? Geen nood, wij poetsen
uw fiets na afloop weer netjes op.
Kortom: De dames fietsen voor de kanker
bestrijding en Aan de Wielen verwent de
dames en maakt het fietsen tot een
feest.

AVONDFIETSVIERDAAGSE

Van 2 t/m 5 juni organiseert T.S.C. Aan
de Wielen de 31e AVONDFIETS-
VIERDAAGSE voor het hele gezin.
Afstand elke avond omstreeks 30 km.,

over goed begaanbare binnenwegen en
fietspaden. De fraaie routes worden
geheel uitgepijld en halverwege de rit
krijgt men elke dag een versnapering en
drank aangeboden.
Inschrijven en vertrekken kan men tussen
18.00 en 19.00 uur vanaf de Lantaarn
tegenover de kerk in Aarle-Rixtel.
Het inschrijfgeld bedraagt • 0,50 per
avond en kinderen onder de 16 jaar
kunnen gratis meedoen. Laatstgenoem-
de kategorie krijgt als men aan minimaal
drie avonden heeft meegedaan een
medaille. Anderen die zo’n herinnering
willen dienen daar • 2,50 voor te betalen.
Op de laatste avond worden 10 leuke
prijzen verloot voor degenen die minimaal
drie dagen mee hebben gedaan.
Meer informatie is te krijgen bij Rini
Daniëls tel. 382340 of te vinden op
www.aandewielen.nl.

Afd. publ.

Met grote happen verdwijnt het laatste
gedeelte,
van wat eens was het patronaat,
er wordt menig foto geknipt,
totdat er helemaal niets meer staat.
De contouren van de nieuwe Rabobank,
komen geleidelijk aan weer tevoorschijn,
de afvalcontainers zullen gelukkig
verdwijnen,
het pinnen zal eindelijk weer iets veiliger
zijn.
Het dorp gonst verder van de geruchten
of is het zo dat de mensen bij de Witte
Poort,
hun hart ook wel eens willen luchten ?
De een zegt we mogen langer blijven
wonen,
een ander schijnt daar over te dromen.
We houden ons bij de feiten,
het is nu minder geschikt voor mensen,
dan voor geiten !!!
RD
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Terugblik op Koninginnedag 2008
in Aarle-Rixtel

Kerkplein
Het ochtendprogramma van Koninginne-
dag in Aarle-Rixtel  begon dit jaar met de
vrijmarkt op een mooi versiert kerkplein.
Schoolvakanties en de voorspelling van
regenachtig weer zorgden ervoor dat het
aantal deelnemers aan de vrijmarkt dit
jaar minder was dan andere jaren.
Desalniettemin waren de eerste ver-
kopers al om kwart over negen aanwezig
om zeker te zijn van een goede plek. Om
tien uur werd gestart met de verkoop, al
konden de kopers en verkopers
nauwelijks wachten tot die tijd. Door de
kinderen werden de te koop aangeboden
spullen  met veel plezier aangeprezen.
Diverse spullen wisselden dan ook van
eigenaar. Er was zelfs de mogelijkheid
om een ritje te maken op een pony. De
mogelijkheid om een portret met
koninklijke allure te laten maken doet
zich ook niet dagelijks voor. Menigeen liet
zich deze kans dan ook niet ontgaan.
Doordat het weer heel erg meeviel
kwamen er toch nog veel bezoekers op
de vrijmarkt. Dat was dan ook goed
zichtbaar bij  het  optreden van de
leerlingen van danceballet DéDé.  Om-
ringd door een groot aantal bezoekers
gaven zij twee geweldige optredens.
Deze enthousiaste optredens werden dan

ook terecht beloond met een groot
applaus. Veel van de aanwezige kinderen
namen deel aan diverse spelletjes, zoals
eierlopen, spijkerpoepen,  blik werpen ,
door het gat schieten, en koekhappen.
Als beloning voor deelname aan alle
spelletjes  kreeg men een fraai koningin-
nedag diploma.
Harmonie De Goede Hoop had een eigen
stand ingericht  waarin diverse instru-
menten te bewonderen en te bespelen
waren. Hiermee probeerden zij mensen
enthousiast te maken om zich aan te
melden voor de blazersklas voor vol-
wassenen. Ondertussen zorgden zij  met
hun vrolijke klanken voor een hele leuke
sfeer op de vrijmarkt. Om twaalf uur werd
de jaarmarkt afgesloten en werden de
niet verkochte spullen snel opgeruimd.
Want het is dan tijd om mee te doen met
de versierde fietsenoptocht.  Meer dan
veertig met veel ijver versierde fietsen
,skelters, en zelfs driewielers hadden
zich hier voor ingeschreven . Met de
harmonie voorop  trok een vrolijke stoet
door het dorp. Na een plechtig
Wilhelmus, uitgevoerd door de Harmonie,
werden de prijzen voor de mooiste en
origineelste voertuigen uitgereikt. Het
officiële ochtendprogramma werd
afgerond met een snoepzak en een blikje
drinken voor iedere deelnemer. Mede
dankzij het toch nog meevallende weer
kunnen we spreken van een geslaagde
sfeervolle morgen. Rest ons niets anders
dan iedereen te bedanken die heeft
meegewerkt aan het slagen van deze
ochtend. En hopelijk tot volgend jaar.
Organisatie Koninginnedag Kerkplein

Middagprogramma
op Sportpark De Hut.
Vanaf 13.00 uur liep het Sportpark
langzaam vol. Om 13.00 uur begonnen
de voetballers, onderverdeeld in een
prestatie- en een recreatiegroep, aan hun
toernooi. In een uiterst sportieve sfeer
werd onder toeziend oog van bekwame
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scheidsrechters uit ASV-kring onder
leiding van Piet Pennings het toernooi
afgewerkt.
Geweldig dat ondanks de vakantie en de
wat mindere weersvoorspelling toch nog
zo veel kinderen met hun ouders de weg
vonden naar Sportpark De Hut. Onder
degenen die hun op school ontvangen
tekening inleverden werd per leeftijd door
onze deskundige jury een winnaar
bepaald. De prijsuitreiking heeft reeds
plaatsgevonden. Alle prijzen zijn
afgehaald. De spelletjes in de kramen
trokken veel belangstelling. Voor de
vrijwilligers was het wel afzien met de
koude wind recht op de kramen.
Fred draaide de hele middag en vooral de
kleinsten vermaakten zich bijzonder  in
Fred’s prachtige mallemolen. Het straf-
schoppen schieten leverde in alle 4 de
groepen weer volop strijd op. Het
optreden van de danseressen van DéDé

Danceballet leverde veel enthousiaste
reacties op van het aanwezige publiek. Zij
hebben al beloofd volgend jaar met nog
meer meiden terug te komen. Bert trok
veel belangstelling met zijn huifkar en had
de hele middag druk te rijden in het
prachtige gebied rond het sportpark. De
vele kinderen met hun leuk geschminkte
koppies zorgden voor een feestelijk sfeer
op het Sportpark.
Als organisatie kunnen we terugkijken op
een zeer geslaagde koninginnedag. Rest
ons iedereen te bedanken die zijn steen-
tje heeft bijgedragen.
De VUT-club en de activiteitencommissie
van ASV’33 die ons bij het opzetten en
afbreken geholpen hebben. De Hart-
stichting, de schminksters, de vrijwilligers
die de spelen en spelletjes begeleid
hebben.
Organisatie Koninginnedag Sportpark de
Hut.

Aan de inwoners van de Gemeente Laarbeek.

Geachte heer, Mevrouw,

Het parochiebestuur van Onze Lieve vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel nodigt u uit
voor de viering van het 50-jarig priesterjubileum van emeritus pastoor R.E. Tilman.
Dit jubileum wordt gevierd op zondag 29 juni 2008.
De dag begint met een plechtige Eucharistieviering om 10.00 uur in de
parochiekerk van Aarle-Rixtel waarin de jubilaris zal voorgaan.
Na afloop van deze viering zal er voor de familie en andere genodigden een lunch
zijn in Gemeenschapshuis“ De Dreef “ De Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel.
De inwoners van Laarbeek worden uitgenodigd voor de receptie,die gehouden zal
worden in “ De Dreef” van 15.00-17.00 uur.
Pastoor Tilman en bovengenoemd bestuur stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het parochiebestuur,

H. van Eijndhoven. S.van de Weijer- Vogels.
Vice-voorzitter. Secretaris.



Harrie Vos 50 jaar lid van “De
Eendracht”

2008 is een memorabel jaar voor
handboogschutterij “De Eendracht” uit
Aarle Rixtel. In dat jaar zijn er 2
noemenswaardige jubilarissen. Ten
eerste natuurlijk de vereniging zelf, welke
in 2008 zijn 150-jarig bestaan viert en
zich daarmee de oudste nog bestaande
sportvereniging uit Aarle Rixtel mag
noemen. Ten tweede is oud-voorzitter en
thans ere-lid Harrie Vos in 2008 precies
50 jaar lid van de vereniging.
Dat Harrie Vos een actief en betrokken
lid is blijkt wel uit het feit dat hij tijdens
zijn 50-jarig lidmaatschap maar liefst 41
jaar bestuurstaken op zich heeft geno-
men, waaronder 23 jaar het voorzitter-
schap.  Het eerste grote evenement wat
Harrie mede heeft opgezet, toen nog
geen bestuurslid, was het 100-jarig
bestaan in 1958 waarbij een groot toenooi
werd georganiseerd en Harrie het zo had
geregeld dat zelfs wanneer geen enkele
schutter kwam opdagen er toch géén
verlies werd geleden. Zijn eerste
bestuursfunctie was daarom penning-
meester, waar hij in 1959 mee begon. Na
de functie van penningmeester volgde
nog die van secretaris en van 1984 tot en
met 2006 was Harrie voorzitter van “zijn”
clubje. De functie van voorzitter vervulde
hij met verve. Harrie was werkelijk altijd
present om onze van Ganzenwinkel-
wedstrijden te openen en in goede banen
te leiden. De keren dat hij afwezig was
zijn bijna op één hand te tellen. Tijdens
zijn openingswoordje memoreerde hij bij
elke vereniging allerlei leuke feitjes welke
hij zo uit zijn mouw schudde, hierdoor

was Harrie geliefd bij alle bezoekende
schutterijen.
Gezien zijn gezondheid heeft hij in 2006
een stapje terug gedaan en de
voorzittershamer overgedragen. Het
organiseren van het 150-bestaan en het
op poten zetten van de bouw van een
nieuwe accommodatie kan Harrie gezien
zijn gezondheid niet aan. Toch is hij op
de achtergrond aanwezig als adviseur en
is hij nog altijd op onze doel aanwezig
tijdens wedstrijden en trainingsavonden,
met het verschil dat hij nu vóór de bar
staat in plaats van erachter.
Ook Riet Vos, de vrouw van Harrie heeft
er aan bijgedragen dat Harrie al die jaren
met plezier zijn taken heeft vervult. Riet is
altijd aanwezig en ze heeft Harrie al die
jaren voortreffelijk ondersteund. Riet is
zelf ook actief als schutster en heeft ook
veel taken op zich genomen voor De
Eendracht.
Als kroon op zijn werk en door zijn
enorme kennis van zaken heeft Harrie
een boekwerk uitgebracht met prachtig
(foto)materiaal over 150 jaar de
Eendracht. Bijna alle informatie heeft hij
verzameld uit zijn eigen archief. Dit
archief heeft hij zelf opgebouwd; toen
Harrie begon was er zelfs helemaal géén
archief voorhanden. Dit boekwerk wordt
gepresenteerd op zaterdag 17 mei in
heemkamer Barthold van Heessel aan de
Bosscheweg te Aarle Rixtel en is een
echte aanrader voor iedereen die op
welke manier dan ook is geïnteresseerd
in de handboogsport en/of in “onze”
vereniging.
Namens het bestuur en alle leden wil ik
Harrie en zijn vrouw Riet graag bedanken
voor alle jaren van trouwe dienst en
gezelligheid en we hopen dat er nog vele
jaren mogen volgen. Ook hopen we op
een grote opkomst tijdens de opening
van de tentoonstelling op 17 mei zodat
we samen met Harrie kunnen proosten
op al die mooie jaren!
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150 jaar “De Eendracht”

In mei 2008 is het precies 150 jaar
geleden dat handboogvereniging “De
Eendracht” uit Aarle Rixtel is opgericht.
Hiermee is “De Eendracht” de oudste nog
bestaande vereniging van Aarle Rixtel.
Door de jaren heen heeft de vereniging
zich ontwikkeld tot een bekende en
vooral gezellige vereniging met een groot
aantal actieve leden en een grote schare
jeugdleden.
Het 150-jarig bestaan zal niet onopge-
merkt voorbij gaan. Op het programma
staan een tweetal gebeurtenissen
waarvoor we graag uw aandacht vragen.
Ten eerste wordt in heemkamer “Barthold
van Heessel” te Aarle Rixtel een tentoon-
stelling georganiseerd met betrekking tot
150 jaar “De Eendracht”. Op deze
tentoonstelling is de historie van de
vereniging in vogelvlucht te zien. Er is
veel fotomateriaal voorhanden waar
inwoners uit Aarle Rixtel en omstreken
wellicht zichzelf en of familiegenoten en
bekenden op zullen herkennen. Tevens
wordt er schietmateriaal uit de periode
van oprichting van de vereniging tot en
met het materiaal van heden getoond.
Kortom deze tentoonstelling is zeker het
bezoeken meer dan waard voor iedereen
die op welke manier dan ook is
geïnteresseerd in onze vereniging of in de
handboogsport in het algemeen.
De tentoonstelling wordt geopend op
zaterdag 17 mei om 19:00. Verder is de
tentoonstelling te bezoeken op de
zondagen 18 en 25 mei en 1 juni en op
de dinsdagavonden 20 en 27 mei vanaf
19:00.
Tijdens de officiële opening van de
tentoonstelling op 17 mei vindt ook de
boekpresentatie plaats van het naslag-
werk wat oud-voorzitter en erelid Harrie
Vos heeft samengesteld. Harrie Vos is
reeds 50 jaar lid van onze vereniging en
heeft jarenlang bij onze vereniging de rol

van voorzitter op zich genomen. Als er
iemand is die alle ins en outs van onze
schutterij zo kan opnoemen dan is het
Harrie. Alle wetenswaardigheden en
ontwikkelingen heeft hij vastgelegd in een
prachtig naslagwerk omlijst met prachtig
fotomateriaal van door de jaren heen. Dit
boek wordt tijdens de opening van de
tentoonstelling aan het publiek gepresen-
teerd en tevens is er de mogelijkheid om
het boek zelf na te bestellen tijdens de
tentoonstelling. U kunt zich hiervoor
wenden tot Harrie Vos zelf of Jan Coolen.
Voor de leden van de vereniging wordt
tevens in mei een feestdag georgani-
seerd. Op deze dag hopen we al onze
leden te mogen begroeten en zullen we
proosten op hopelijk nog vele jaren “De
Eendracht” met in het verschiet de
realisatie van een nieuwe accommodatie.
Hierover binnenkort meer nieuws. Verder
hopen we u ook te mogen begroeten op
de opening van onze tentoonstelling of op
de tentoonstelling zelf. Vooral op de
opening zijn vele leden aanwezig die u
graag te woord staan over alles wat u
graag zou willen weten over onze
vereniging!
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Dovens Meubelmakerij Milheeze.
Zo langzamerhand een begrip voor
iedereen. Meubelen-slaapkamers-keuken
eethoeken-klokken-schilderijen-gordijnen-
vloerbedekking-vinyl-laminaat en
lamelparket. Wij meten-maken-hangen-
leggen. Kwaliteitsmeubelen uit eigen
meubelmakerij voor jong en oud. Inruil
mogelijk 0492-341553, Kerkeind 38.
www.dovens.nl

Te huur:
Te huur appartement op de Mierloseweg
te Helmond. Tel: 06.10.54.64.69
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Nieuw deze zomer verkoop van kinderschoenen,
teenslippers vanaf 14,95 en

kinderkleding merk Airfield (maten 116 t/m 164).



Zomerperikelen

LAARBEEK - Nu de zomer zich aandient
en de zon volop schijnt trekt iedereen
erop uit. Het zomerplezier kan echter
aanzienlijk verminderen door overlast van
bijvoorbeeld eikenprocessierupsen,
tekenbeten, verontreinigd zwemwater of
smog.
Tekenbeten
Het aantal teken dat besmet is met de
ziekte van Lyme is toegenomen. Een
tekenbeet is meestal ongevaarlijk, maar
kan soms leiden tot deze ziekte. Daarom
is er een publiekscampagne gestart ‘Een
teek? Pak ‘m beet!’. Bij de bibliotheken
en in het gemeentehuis liggen folders
over maatregelen die u kunt nemen om
tekenbeten en de ziekte van Lyme te
voorkomen. Kijk voor meer informatie op
www.ggdbzo.nl en
www.rivm.nl/infectieziekten.
Eikenprocessierups
De eikenprocessierups zorgt met zijn
hinderlijke brandharen voor klachten aan
huid, ogen en luchtwegen. Vooral in de
periode van half mei tot eind juli.
De gemeente Laarbeek bestrijdt de
eikenprocessierups door middel van het
wegzuigen van de nesten. Mocht u eiken-
processierupsen signaleren in Laarbeek,
dan kunt u dit telefonisch melden bij de
afdeling Openbare Werken, telefoon 0492
469 809. In het gemeentehuis en bij de
bibliotheken vindt u informatiefolders. Kijk
voor meer informatie op
www.minlnv.nl/eikenprocessierups of
www.ggdbzo.nl.
Zwemwater
Bij aanhoudende warmte kunnen micro-
organismen in zwemwater een gezond-
heidsrisico vormen voor waterrecreanten.
Ook over zwemwater in Noord-Brabant
vindt u folders in het gemeentehuis en bij
de bibliotheken, kijk naar www.brabant.nl
of bel met de zwemwatertelefoon

073 680 8058.
Smog
Smog kan veroorzaakt worden door ozon,
fijnstof en stikstofdioxide. Ernstige smog
is vooral lastig voor personen met
aandoeningen aan de luchtwegen en hart-
en vaatziekten. Voor waarschuwingen in
deze regio kunt u kijken naar
www.brabant.nl of op teletekst.nos.nl
pagina 711 en 712.
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www.gemeenschapsblad.nl

Collecte

Stichting Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
kijkt zeer tevreden terug op de gehouden
collecte. Aangenaam verrast zijn we met
het resultaat.
Dankzij Uw gulle gave, ruim 200 euro,
meer dan vorig jaar kunnen wij weer zorg
dragen voor de voortzetting van Uw
Gemeenschapsblad. Ondanks dat velen
van Uw op vakantie waren. De kaart die
zij ontvingen bij afwezigheid, heeft dit jaar
positieve reacties gegeven. Al meer dan
30 gezinnen hebben gereageerd. Fantas-
tisch, dat doet de vrijwilligers en redactie
goed. Heeft U klachten laat het dan we-
ten. U kunt Uw klachten kenbaar maken
op telefoonnr. 0492-381610. Jammer dat
ook dit jaar toch weer sommige van onze
collectanten geconfronteerd werden met
onprettige opmerkingen.
Zij die om de 2-3 weken trouw het
Gemeenschapsblad, nieten, vouwen,
rondbrengen en collecteren hebben dat
niet verdient.
Tevens willen wij U ook attenderen op
onze website.
Namens de redactie
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Receptie A.S.V.’33.

Vanwege het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging A.S.V.’33 wordt op zaterdag 31
mei 2008 van 16.00 uur tot 18.00 uur een feestelijke receptie gehouden op
“Sportpark De Hut”, Bakelseweg 9 in Aarle-Rixtel.
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dat kan!!
Het bestuur nodigt u (via deze algemene uitnodiging) van harte uit om bij deze
receptie aanwezig te zijn.

Reünie A.S.V’33
Op 17 januari 2008 was het precies 75 jaar geleden dat voetbalvereniging ASV’33
werd opgericht. Het spreekt voor zich dat wij dit jubileum niet onopgemerkt voorbij
willen laten gaan. Op zaterdag 31 mei 2008 wordt een feestavond georganiseerd
speciaal voor alle leden en oud-leden van voetbalvereniging A.S.V.’33 op “Sportpark
De Hut”, Bakelseweg 9 in Aarle-Rixtel.
Voor de reünie nodigen wij (door middel van deze algemene uitnodiging)  graag alle
oud-leden met partner uit hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 20.30 uur bent u van harte
welkom!!
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Programma Feestweek
ASV’33 75 jaar

Zaterdag 24 mei 2008: (Rabobank)Internationaal jeugdtoernooi +
voetbalcircuit + disco

11.00 uur – 12.00 uur ontvangst overnachtende teams met welkomstlunch.
12.30 uur opening/aanvang toernooi
18.00 uur – 19.30 uur BBQ voor alle overnachtende teams, evenals de C1,D1 van

ASV’33
19.00 uur – 19.45 uur voetbalcircuit voor alle Mini’s + E + F spelers van ASV’33
19.45 uur – 20.30 uur voetbalcircuit voor alle C + D spelers ASV’33 + overnachtende

teams
19.45 uur – 23.00 uur jeugddisco voor alle overnachtende teams en ASV’33 jeugd t/

m de C (broertjes en zusjes zijn ook welkom)
Zondag 25 mei 2008: (Rabobank)Internationaal jeugdtoernooi
08.00 uur ontbijt alle overnachtende teams
09.00 uur aanvang toernooi
12.00 uur – 14.00 uur afwisselend lunch voor deelnemende teams.
17.00 uur prijsuitreiking
Maandag 26 mei 2008:Rustdag c.q. schoonmaakdag
Dinsdag 27 mei 2008: Fietsdriedaagse
19.30 uur – 23.00 uur Fietsdriedaagse (voorronde)
Woensdag 28 mei 2008: Jeugdmiddag + seniorenavond
14.00 uur – 15.30 uur clownvoorstelling Malle Mat voor jeugd t/m E-elftallen

(broertjes en zusjes zijn ook welkom in de tent)
15.30 uur – 18.00 uur attractie “paard rijden” en boerengolf voor ASV’33-jeugd t/m

de C (broertjes en zusjes zijn ook welkom in de tent)
19.30 uur – 22.00 uur seniorenavond met een optreden van Un Bietje Brabant

Donderdag 29 mei 2008: Fietsdriedaagse
19.30 uur  – 23.00 uur fietsdriedaagse (vervolg voorronde)

Vrijdag 30 mei 2008: Amusementavond
20.00 – 24.00 uur finale fietsdriedaagse + prominenten races

amusementsavond met optredens van DVO, Gans Anders,
Velvet Rouge en kletser Rob Scheepers

Zaterdag 31 mei 2008: DE ASV’33 FEESTDAG
11.00 – 12.00 uur Heilige Mis
12.15 – 12.45 uur gezamenlijke optocht (te voet) naar sportpark De Hut
13.00 – 14.30 uur koffietafel voor alle leden
16.00 – 18.00 uur receptie 75-jarig bestaan
20.30 – 01.30 uur grote feestavond voor leden (incl. partner) en reünie oud-leden

(incl. partner) met live-orkest.

Zondag 1 juni 2008: Kletjesdag
13.00 uur opruimen en naborrelen
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Laarbeekse
wegen op de schop
Werk in uitvoering in 2008

LAARBEEK - De komende maanden
wordt er veel aan de Laarbeekse wegen
gewerkt. Sterker nog: aan een aantal
wegen is al ‘werk in uitvoering’. Niet
alleen de gemeente Laarbeek heeft de
nodige werkzaamheden gepland, maar
ook de Provincie Noord-Brabant en
Rijkswaterstaat zijn bezig met planning
en uitvoering van werken.

Tegelijk of om de beurt aanpakken?
Gemeente, provincie en Rijkswaterstaat
zijn altijd op de hoogte van elkaars
plannen. Elke instantie heeft zijn eigen
planning, maar sluit daarmee zoveel
mogelijk aan op de planning van de
andere partijen om de overlast voor de
weggebruiker te minimaliseren. Een
voorbeeld hiervan is dat wanneer
Rijkswaterstaat de brug over de Zuid-
Willemsvaart afsluit vanwege onderhoud,
de provincie het wegdek tussen deze
brug en de kruising Lieshoutseweg /
Oranjelaan opknapt. Dit stond eigenlijk
later in de planning, maar door het
tegelijk op te pakken met het herstelwerk
aan de brug hebt u maar één keer last
van een wegafsluiting.
Soms worden werken die verder uit elkaar
liggen toch bewust tegelijk aangepakt. Zo
is er voor gekozen om de Herendijk in
Beek en Donk tegelijk af te sluiten met de
werkzaamheden aan de Beekse Brug.
Waarom? Door het afsluiten van de
Beekse Brug (Lieshoutse / Gemertse-
weg) zal er extra veel verkeer over de
Donkse Brug (Mgr. Verhagenstraat /
Koppelstraat) komen. Om te voorkomen
dat de Kapelstraat en de Herendijk een
racebaan worden voor doorgaand verkeer

wordt de Herendijk in dezelfde periode
aangepakt. Het belang van de lokale
gebruiker is in dit geval groter dan dat van
het doorgaand verkeer.
De Herendijk en de Helmondseweg in
Aarle-Rixtel zijn allebei wegen waar
doorgaand verkeer overheen komt. Voor
het toeristisch verkeer en de omwonen-
den wordt er daarom naar gestreefd om
de wegen voor de bouwvakvakantie weer
op orde te hebben. Zo spelen er bij ieder
werk verschillende factoren mee en
worden verschillende afwegingen
gemaakt.

Afsluiten en omleiden of niet?
Niet bij alle werkzaamheden wordt de
weg afgesloten. Bij grote werken meestal
wel, omdat dat veiliger is voor zowel het
verkeer als de mensen die aan het werk
zijn. Bij kleinere werken wordt de weg
zoveel mogelijk opengehouden. Zolang
de veiligheid niet in het geding komt
hoeft er geen extra overlast veroorzaakt
te worden door de straat af te sluiten.
De werkzaamheden aan de bruggen zijn
bewust in de zomerperiode gepland om
zo min mogelijk overlast te veroorzaken.
Doorgaand verkeer kan al ruim voor
Laarbeek omgeleid worden en in de
zomer is er minder plaatselijk verkeer
dan in de winter. Voor fietsers, waarvan
er in de zomerdagen meer zijn dan in de
winter, wordt dan een extra oversteek
gemaakt naast de bruggen. Dit gebeurt
door middel van een veerpontje, dat vaart
van 6.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur ’s
avonds. Fietsers hoeven dus niet
helemaal om te rijden.

Wat hoort u ervan?
Afhankelijk van hoeveel impact
werkzaamheden hebben wordt er anders
gecommuniceerd. Het enorme karwei
aan sluis 6 wordt al lang voordat u op
straat iets merkt besproken met om-
wonenden en ondernemers. Als de stoep
in de straat een paar uurtjes open ligt
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vanwege herstelwerk dan wordt daar geen
informatieavond voor georganiseerd. Bij
ieder werk worden wel dezelfde af-
wegingen gemaakt: wie heeft er last van,
hoe lang duurt het, hebben we te maken
met bedrijven, particulieren of allebei,
moet er een omleidingsroute komen, en
meer van dit soort vragen. Daarna wordt
bekeken wat er aan informatie nodig is,
variërend van afsluitingsbord tot
informatieavond.
Niet alleen de overheden, omwonenden
en weggebruikers worden geïnformeerd,
maar ook alarmdiensten en busmaat-
schappijen zodat ook zij rekening kunnen
houden met oponthoud of wegafsluitigen.
Ook aan de nutsbedrijven wordt het
gemeld. Als zij werkzaamheden in een
bepaalde straat hebben, kunnen zij daar
bij de wegwerkzaamheden aansluiten.

Wat staat er allemaal op stapel?
Op de kaart hieronder staan de werk-
zaamheden en tijdelijke afsluitingen voor
2008 aangegeven.
1. Afsluiten brug Oranjelaan (Wilhel-
minakanaal) vanwege onderhoud brug van
6 tot en met 23 juni.
2. Afsluiten brug Gemertseweg (Beek-
se brug) vanwege onderhoud van 4 tot en
met 20 juli.
3. Nieuwbouw sluis 6, werkzaamhe-
den tot 2010. Vervanging van de brug bij
de Koppelstraat / Mgr. Verhagenstraat
(Donkse brug) vindt in deze periode
plaats.
8. Afsluiten Helmondseweg Aarle-
Rixtel voor herstelwerkzaamheden aan
het wegdek. Gereed voor de bouwvak.
9. Algemene herstelwerkzaamheden
aan Hoog Strijp in Aarle-Rixtel.
10. Algemene herstelwerkzaamheden
aan de Kloosterdreef in Aarle-Rixtel.

www.gemeenschapsblad.nl

Onderzoek tevredenheid Wmo-
voorzieningen

De gemeente Laarbeek houdt een
onderzoek naar de tevredenheid van
cliënten over hun Wmo-voorzieningen,
zoals bijvoorbeeld hulp bij het huis-
houden, woon- en vervoers-voorzieningen
en hulpmiddelen als rolstoel en scoot-
mobiel. Het onderzoek richt zich op
mensen die een Wmo-voorziening heb-
ben en mensen die een Wmo-voorziening
hebben aangevraagd die vervolgens niet
is toegekend. De gemeente Laarbeek
heeft onderzoeks- en adviesbureau
Companen uit Arnhem gevraagd dit
onderzoek uit te voeren. Een belangrijk
deel van het onderzoek is een tele-
fonische enquête. Daarbij wordt gevraagd
naar de tevredenheid over de dienst-
verlening vanuit de gemeente en de
kwaliteit van de geleverde voorzieningen.
Mensen uit de genoemde doelgroep
kunnen in mei 2008 gebeld worden door
enquêtrices van Companen. Niet
iedereen krijgt een telefoontje. Er worden
mensen gebeld totdat er voldoende
deelnemers zijn voor een representatieve
enquête. Het is voor het onderzoek van
groot belang dat iedereen meewerkt. De
resultaten van het onderzoek zijn belang-
rijk voor ons én voor u. Op basis van die
resultaten kan de gemeente namelijk de
dienstverlening aanscherpen en de
ondersteuning verbeteren. En dat is
natuurlijk heel belangrijk voor gebruikers
van Wmo-voorzieningen. Bureau
Companen zal alle gegevens volstrekt
vertrouwelijk en anoniem behandelen. De
uitkomsten worden alleen gebruikt voor
dit onderzoek en de gemeente weet dus
niet welke individuele cliënten aan de
enquête hebben meegedaan. De
gemeente Laarbeek verzoekt cliënten
vriendelijk medewerking te verlenen aan
dit onderzoek. Alvast veel dank daarvoor!
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De laatste weken zijn in ons mooie Aarle-
Rixtel, voor wat de politie betreft, echt
rustig verlopen. Daarbij zeg ik nadruk-
kelijk dat, er weinig belangwekkende
voorvallen voor de politie zijn geweest.
Daarmee is niet gezegd dat het ook
werkelijk rustig was in ons dorp. Als je
kijkt hoeveel en welke festiviteiten er zijn
geweest, dan kan je zeker niet van rust
spreken. Wat ik wel geconstateerd heb
is, dat deze drukte allemaal erg ordelijk
verlopen is. Ga maar na;
* op 27 april het Weidegangfeest op
de Kloosterboerderij, toch ongeveer 3500
bezoekers, zonder enige wanklank. Zelfs
bij het dagorkest De Notenknaauwers uit
Gemert, heb ik geen valse klanken ge-
hoord. Het was dan ook een waar festijn,
zeker mede dank zij het prachtige weer.
* Vervolgens op woensdag de 30e
was het Koninginnedag. Ook een woord
fantastisch verlopen.
* Krijgen we daags daarna, 1 mei
Hemelvaartsdag, de traditionele jaar-
markt. Op deze dag werd Aarle-Rixtel
overspoeld met een hoeveelheid mensen,
geweldig gewoon. Persoonlijk heb ik ze
niet geteld, maar ik kan u zeggen dat ik
er veel, heel veel heb gezien. In de krant
las ik de dag daarna dat de organisatie
het bezoekersaantal op 25.000 geschat
heeft. Ook deze dag verliep zowat vlekke-
loos. Aan de Janssensstraat wat strem-
ming door verkeerd parkeergedrag en
precies aan de andere kant van de markt
aan de Klokkengietersstraat, (op het
scheiden van de markt) viel een bejaarde
inwoonster van Helmond bij het in de
auto stappen wat ongelukkig. Na onder-
zoek door ambulancepersoneel bleek dat
ze met een kneuzing aan de enkel en
een drukverbandje met vette watten, weer
naar huis kon.
* De dorpsfeesten op de volgende

dagen bij de Dreef. Een drukte van belang
met veel bier, maar vooral gezelligheid en
last but nog least,
* Het Blaaskapellenfestival in het
Pinksterweekeind. Ook de tent hier was
menigmaal tot de nok gevuld.
Volgens mij kunnen de organisatoren van
de verschillende festiviteiten terugkijken
op een aantal geweldige feesten en
hebben de deelnemers in volle teugen
kunnen genieten. Als buurtbrigadier kan
ik zeggen dat ik blij ben dat alles goed
verlopen is.
Naast een paar kleine aanrijdingen en
enkele vernielingen is er eigenlijk niet zo
veel te melden, als alleen dat in de
periode tussen 28 april en 2 mei vanaf de
Heindertweg vanaf de oprit bij een woning
een aanhangwagen werd ontvreemd. De
aanhanger betreft een eenasser van het
merk aanhangcars.nl. De gestolen
aanhanger was op het moment van de
diefstal voorzien van een disselslot.
Kennelijk voor de dief geen reden op de
aanhanger te laten staan. Een advies
mijnerzijds; als u een aanhanger hebt,
probeer deze te stallen op een plaats die
niet direct grenst aan de openbare weg.
Is die mogelijkheid er niet, probeer de
aanhanger dan met een degelijke ketting
te verankeren aan een bouwwerk of ander
vast voorwerp. Garantie heb je natuurlijk
nooit dat hij dan niet weggehaald wordt,
maar hoe moeilijker je het voor de dief
maakt, des te meer kans dat je hebt dat
je eigendom blijft waar het is.
Vriendelijke groet
John Geerts, uw buurtbrigadier.
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Dovens Meubelmakerij Milheeze.
Voor betaalbare kwaliteits meubelen op
maat en model gemaakt in overleg met
de klant. Meubelen in diverse kleuren en
houtsoorten. Alle dagen open, Kerkeind
38. Tel: 0492-341553. Wij ruilen uw oude
meubelen in. www.dovens.nl
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Een Brabantse wimpel waaide blij,
Als teken: “Wij zijn Gastvrij.”
Een Brabantse wimpel hing! In onze
mast.
Er kwam een vreemde gast.
Het Brabantse vaantje waar ik zo van
hield,
Is nu weg en de mast vernield!
Of je er trots op kan zijn, is de vraag?
Voor andermans goed wat meer respect
graag!
Als je de neiging krijgt weer wat te
vernielen of weg te halen,
Doe het bij je thuis, kun je er ook eens
van balen!
Voor degene die dit heeft gedaan,
Je kunt er trots op zijn, je hebt in het
Gemeenschapsblad gestaan!
Truus.
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Verloren
op zaterdag 11 mei ’08 een dames-
horloge van Jacob Jensen, Op de hoek
van het streekmuseum en de hoefsmid.
Dit horloge heeft voor mij een bijzondere
waarde.
Gevonden? Bel 0492-546083.

UITWISSELINGSCONCERT

Het opleidingsorkest van harmonie De
Goede Hoop verzorgt zaterdag 24 mei
een uitwisselingsconcert met het
middenorkest van harmonie Pieter Aafjes
uit Culemborg. Het concert is de
afsluiting van een uitwisselingsdag die
wordt gehouden in het
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in
Beek en Donk. Het opleidingsorkest
staat o.l.v. Paul van de Veerdonk, de
dirigent bij het middenorkest is Gied van
Zutven.

Naast de afzonderlijke optredens van de
orkesten zullen twee stukken
gezamenlijk worden uitgevoerd. Het zijn
Acretio en Keep it up, beide van Eric
Swiggers.

Het concert begint om 15.00 uur en
iedereen is er van harte welkom.

Geen tekorten kraamzorg bij
De Zorgboog
Kraamzorg gegarandeerd tijdens
zomerperiode

De tekorten aan kraamverzorgenden
binnen De Zorgboog zijn minimaal. De
Zorgboog kan nog steeds voor nagenoeg
alle klanten binnen het eigen werkgebied
zorg verlenen volgens het landelijk
indicatieprotocol. De organisatie is hier
heel blij mee en ziet dit ook voor een
groot deel als een waardering voor haar
inspanningen wat betreft planning en
roostering.
Kijkend naar de komende vakantieperiode
ziet De Zorgboog een minimaal tekort in
de periode juli/augustus, vergelijkbaar
met situaties in eerdere jaren. De
organisatie verwacht aan nagenoeg alle
klanten die nu bij hen ingeschreven staan
de gevraagde zorg te kunnen leveren. Dat
betekent in ieder geval een garantie van
minimaal 44 uur kraamzorg. Het wettelijk
minimum is 24 uur zorg. “We informeren
onze klanten hierover in het
intakegesprek. De ervaring leert dat alle
klanten daar begrip voor hebben en dat
dit nog nooit heeft geleid tot onvrede of
klachten”, aldus Ine Eijdems, manager
Kraamzorg/JGZ.
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Nieuw wijkgebouw voor Aarle-Rixtels
Wit-Gele-Kruis.
Het is niet moeilijk in Aarle-Rixtel het
gebouw van het Wit-Gele Kruis te vinden.
Iedereen kent “het grote nieuwe huis aan
de Mariastraat”, zoals men dat zegt,
wanneer een vreemdeling de weg vraagt.
En het is een groot en nieuw en heel
mooi huis, dat van vandaag af, het wordt
vanmiddag officieel geopend, een belang-
rijk hulpmiddel zal zijn tot bevordering van
de volksgezondheid in de ruimste zin, dat
een vriendelijke en warme ontvangst zal
bieden aan moeder en kind, dat, geheel
aangepast aan de laatste eisen, de
dokter en in misschien nog meer geval-
len de zuster in staat stelt in alle
opzichten heilzaam werk verrichten. Een
gebouw van het Wit-Gele Kruis kan men
vandaag de dag eigenlijk moeilijk meer uit
een zichzelf respecterende gemeente
wegdenken. Dat van Aarle-Rixtel is meer
dan een noodzakelijke instelling. Het is
een sieraad van deze nijvere gemeente,
ja van de ganse omgeving. De aanwinst
van dit prachtige “gezondheidscentrum” is
ongetwijfeld een gelukwens waard. Dit
gebouw is niet het eerste onderdak van
het Wit-Gele Kruis. De vereniging bestaat
reeds sinds 11 november 1920. En vele
jaren is de huidige woning van de heer
Arn. Van Beek aan de Dorpsstraat en
later het huis van wijlen de heer Antoon
Strijbosch wijkgebouw geweest, of
“kliniek”, zoals dat in de volksmond heet.
Het laatste pand was het eerste gebouw,
dat in zekere zin definitief was gedacht.
Men verbouwde er het een en ander aan
en oefende er geruime tijd praktijk in uit.
Maar er waren spoedig bezwaren aan
deze verhuizing. De zusters uit de wijk
moesten erin wonen en de bovenzaal was
erg klein en men miste een wachtkamer,
om nog maar niets te zeggen over het
gebrek aan een behoorlijke dokters-
kamer. Onoverkomelijk werden evenwel
de lasten geacht, zo men wilde trachten,

een nieuw gebouw te stichten en in te
richten. En toch durfde men het tenslotte
aan, aangemoedigd door de royale steun
van de gemeente. De gemeente, dat is
gans Aarle-Rixtel, heeft daarmee blijk
gegeven van wijsheid en voortreffelijk
beleid en begrip van het onschatbaar
belang van een goede gezondheidszorg.
Drie jaar geleden ongeveer werd aan de
heer Roffelsen uit Helmond de opdracht
gegeven een ontwerp te maken. Het
resultaat van deze opdracht staat er nu.
Het is een modern uitermate praktisch
en voortreffelijk geoutilleerd wijkgebouw
geworden. Ruim en fris, met veel licht en
weinig koude zakelijkheid. En met aan
de laatste eisen aangepaste apparatuur
en zelfs plezierige speelgoedpoppen voor
de kinderen. Heel veel instanties
moesten uiteraard worden benaderd om
met veler wensen diende men rekening
te houden, alvorens met de bouw en
inrichting kon worden begonnen. Het
enthousiasme, waarmee het plan werd
uitgewerkt, heeft evenwel deze lang
gekoesterde wens tot werkelijkheid
gemaakt. Waarbij men dankbaar gewag
maakt van de steun, die de Provincie gaf
in de vorm van een bedrag van
tienduizend gulden. Deze steun kwam er
krachtens een regeling, die nog tijdens
de bouw door Provinciale Staten in het
leven werd geroepen en van welke
regeling de aphabetisch op nummer één
geplaatste gemeente in Noord Brabant
ook als nummer één heeft mogen
profiteren. In 1956 werd de bouw
opgedragen aan de firma Gebr. Van Roij
te Aarle-Rixtel. En er is met grote
voortvarendheid aan deze opdracht
gewerkt. Men heeft het in Aarle-Rixtel
gepresteerd dit magnifieke wijkgebouw,
waarvan de totale kosten, stichting,
installatie, centrale verwarming, inrichting
en tuinaanleg zo om en nabij de
honderdtienduizend gulden bedragen, in
een jaar tijd kant-en-klaar op te leveren.
Helmondse Courant 1 juni 1957.






