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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  16:00 - 17:00 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  7 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang

Anneke van den Heuvel – Verhagen
Harrie Verbakel (j. get.)
Riek Sneijers (par.)
Nol Roijackers (par.)
Bertha Kuijten-Vissers             (Hakendover)

Zondag  8 juni  - 10e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Overleden familie van Duppen – Sterken
Mariet Maas-Teunis (par.)
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Overleden ouders v. d. Kerkhof - Rooijakkers
Tot welzijn van de parochie

Maandag  9 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 10 juni
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 11 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 12 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 13 juni
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

Week van zaterdag 14 juni t/m vrijdag 20 juni

Zaterdag 14 juni
  9.30 uur Kerk- Eucharistieviering- Teerdag Gilde St. Margaretha

Overleden gildebroeders , in het bijzonder Pieter van Ganzewinkel
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Naviering Eerste Heilige Communie
Tiny en Tiny Oosthoek – van der Vrande (verj. vader)
Ben Loomans
Jan Verhoeven (par.)
Overl ouders Aarden - van de Berg
Toos en Marinus van Stiphout – Crooijmans en Mart
Martien van den Heuvel (vaderdag)
Jan Hendrix (vaderdag)
Tot welzijn van de parochie

Week van zaterdag 7 juni t/m vrijdag 13 juni
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Zondag  15 juni – 11e Zondag door het jaar  (Vaderdag)
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang

Tiny Strijbosch
Overleden ouders van Vijfeijken – Egelmeers (par.)
Overleden ouders Schrama – Jacobs
Adriaan Loomans
Overleden ouders  Jansen – Bens en dochter Antonette
Jan Otten
Ben van Rixtel (buurt)
Overleden ouders Gijsbers – van de Graef
Jan van Bommel (par.)
Bijzondere intentie (fam. v. Boh.)
Herman van Bekkum
Wim Thijssen en Willard (par.)

12.00 uur Kapel – Doopviering
Iris de Kok, Brabantlaan 4
Julan Groenen, Clovishof 1.

13.00 uur Kapel – Doopviering
Sophie Griffioen, Clovishof 34.
Jens Vermeltfoort, Beekseweg 5,Lieshout.

14.00 uur Kapel – Doopviering
Stijn Biemans, Janssensstraat 46.
Rinske Smulders, Molenstraat 21.

Maandag 16 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 17 juni
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 18 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 19 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 20 juni
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

OVERLEDEN
Marleen van Dijk-Schepens, 50 jaar, Brabantlaan 23.
Marietje van Dijck-Wouters, 89 jaar, Zorgcentrum Mariëngaarde.

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.
ATTENTIE: IN DE MAAND JUNI IS DE PASTORIE GEOPEND OP DINSDAG,
DONDERDAG EN VRIJDAGOCHTEND van 9.00 tot 12.00 uur. 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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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.

Op 25 april jl. heb ik uit handen van burgemeester Gilissen een
Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen waarbij ik benoemd
werd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Naar aanleiding hiervan heb ik veel spontane reacties ontvangen.
Hiervoor wil ik iedereen bijzonder hartelijk danken.
Mede hierdoor is het voor mij een onvergetelijk gebeurtenis
geworden.

Annie Jacobs-Heesakkers

Drukkerij Aarle-Rixtel



REIS BOEKEN?  
 

Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur 

 Een trip naar het reisbureau is niet meer nodig! 
 
 

• Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail, bij u thuis of op kantoor 

• Gedegen reisadviezen van een ervaren reisadviseur 

• De zekerheid van bescherming door de ANVR voorwaarden voor consumenten 

• U wordt geholpen door een reisadviseur die van haar vak haar onderneming heeft gemaakt 

 
Meer weten?     Marjolein Vlemmings-Verschuuren 
Bel uw Personal Touch Travel reisadviseur  zelfstandig reisadviseur Aarle-Rixtel 
       

    Mobiel 06-23 53 96 55 
    e:marjolein.vlemmings@personaltouchtravel.nl
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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.



om 19.00 u is het zo ver. Hoogeerwaarde
heer deken J. van de Laar, zal dan het H.
Vormsel komen toedienen.  Hewel, we
mogen fier zijn op die meisjes en
jongens. Onder de deskundige leiding
van Rian, Gerrie en Annemiek, die er net
zoals vorige jaren,  weer boeiende
bijeenkomsten van maakten hebben ze
allemaal met volle aandacht en interesse
meegewerkt. Dus… een grote en schone
pluim op den hoed van al onze
vormelingen.

Tandpasta

Wel vijf keer per dag kuis ik al mijn
tanden met de beste tandzeep die er is.
Maar afgelopen zondagavond had ik toch
een klein probleemke. Mijnen tuub was
helemaal leeg geknepen. Gewoonlijk ga
ik alles bij onze drogist - schuin over de
kerk – halen want die heeft immers de
zuiverste en de beste producten in huis.
Maar alle winkels waren toe. Gelukkig
had mijnen  2de overbuurman nog een
tube ‘waterfrisse’ tandpasta in reserve
om me te dépanneren. Bedankt
overbuurman!

75 jaar A.S.V.

Wat een feest!  Drie maal vijfentwintig
jaar. Onvergetelijk! A.S.V. schittert nu als
een pure diamant! Op het moment dat ik
mijn klokske typ zijn de grote
feestelijkheden bij het voetbalplein nog
volop aan de gang. Van harte proficiat
aan alle ASVers.  En…dat zijn we allen!

Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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Belgisch Klokje   nr. 10

Kort woordje van Pastor M. Deli

Eerste Heilige Communie

Van deze gelegenheid wil ik graag
gebruik maken om iedereen van de
werkgroep eerste Communie te
danken voor hun enorme inzet, de
aandacht en de tijd die ze  hebben
besteed aan het voorbereiden op de
Eerste Heilige Communie. Onze
communicanten waren helemaal in
stemming op 18 mei, hun grote dag.
Ze zagen er allemaal stralend uit. Nu
horen ze helemaal bij de grote vrienden-
club van Jezus en mogen voortaan elke
zondag, samen met de grote mensen, ter
communie gaan.
In beide vieringen hebben de kinderen
heel schoon gezongen en de kerk was
mooi versierd.
De mensen van de werkgroep ‘Eerste
Communie’ hebben zich met hart en ziel
ingezet – maanden lang – zo dat het voor
iedereen een onvergetelijke dag is
geworden. Mijn oprechte dank hiervoor.
O ja, voor ik het vergeet, ge hebt allemaal
nog de hartelijke complimenten en  een
dikke ‘Proficiat’ van ons moeke. Ze was
al van vrijdagavond, met haar auto-
mobieleke, vanuit België overgekomen en
is tot zondagavond blijven logeren. In
België heeft moeke hard gestoeft over
het vriendelijke onthaal door de dames
van de werkgroep en hun kundigheid.
Maar zéker ook over die pientere eerste
communicanten. En gelijk heeft ze! Want
de kinderen van Aarle-Rixtel zijn de
verstandigste kinderen van heel
Nederland.

Vormsel

Ook onze vormelingen zijn er helemaal
klaar voor. Aanstaande vrijdag op  6 juni www.gemeenschapsblad.nl
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Beste zeilers en toekomstige zeilers,

Ook dit jaar organiseren wij weer een
watersportkamp op het Holtus eiland,
gelegen in de Loosdrechtse plassen. Al
varen we dit jaar onder een nieuwe vlag!
Voortaan varen we uit onder de naam:
Zeilkamp Laarbeek!
Het zeilkamp is bedoeld voor jongens uit
Laarbeek en omstreken van13 t/m 18
jaar, die goed kunnen zwemmen.
De leiding van het kamp bestaat uit
deskundige mensen die, als je dat zelf
wilt, jou het zeilen kunnen leren.
 Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens
het kamp een zeildiploma te behalen.
Behalve zeilen, kan je op en rond het
Holtus eiland vissen, kanoën en
zwemmen.
Dagelijks worden er leuke activiteiten
georganiseerd en ‘s avonds zitten we met
z n allen rond het kampvuur, voor een
spelletje kaart en/of sterke verhalen.
Is je interesse gewekt?
Kom dan op vrijdag 13 juni om 20.00 uur,
naar de informatie avond bij Wim van
Dijk, Hoogstrijp 2 te Aarle-Rixtel .
Natuurlijk zijn ouders ook van harte
welkom op deze avond.
Op deze avond kan je jezelf inschrijven
voor deelname, foto’s en video bekijken
van voorgaande jaren en verdere info over
het zeilkamp krijgen.
Neem, om je in te schrijven voor het

komende kamp, •15 inschrijfgeld en een
pasfoto mee.
Mocht je op deze avond verhinderd zijn,
dan kun je jezelf opgeven bij:
Jan van Geel tel: 0492-381239
Len van Teeffelen tel: 0492-450195
Wim van Dijk tel: 0492-382473
Kampdatum 2008: zaterdag 2 augustus
t/m zaterdag 9 augustus
Kampgeld: inschrijfgeld + kampgeld is
samen • 145,-
Vertrekken: Met de bus vanaf het
kerkplein in Aarle Rixtel
Tot ziens op 13 juni

Zeilkamp Laarbeek

 

i.v.n.contactavond.

Het is al weer de laatste contactavond
voor de vakantie! Dit keer hebben we
gekozen voor een klein maar interessant
diertje: De vleermuis.
Wie kent er niet de verhalen dat ze in je
haren vliegen, en wie ziet er in de sche-
mer niet ooit zo’n fladdermuis vliegen?
Gerard van der Leiden, vleermuizen
expert van i.v.n.Veghel komt hier over een
dia presentatie verzorgen, met daar op
volgend een excursie in de “Warande”in
Helmond, je kunt dan zelf de vleermuizen
zien en horen.
De avond wordt gehouden op donderdag
19 juni in het I.V.N. gebouw in Aarle
Rixtel aan de Beekseweg en begint om
20.00 uur.
De excursie vind plaats op zaterdag 21
juni in de “Warande”in Helmond en
begint om 22.00 uur. bij restaurant de
Hoefslag.
Zoals U gewend bent zijn beide activi-
teiten gratis. Wij starten weer met onze
contactavonden 18 sept. Namens I.V.N.:
Geniet van de vakantie
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Seniorenavond
“Un Bietje Brabants”
groots

Afgelopen woensdagavond togen veel
senioren naar de feesttent van ASV 33.
Zij konden gaan genieten van een avondje
uit met de in Aarle ‘wereldberoemde’ band
Un Bietje Brabants.
Het jubilerende ASV 33 onthaalden de
gasten warm op een lekker kopje koffie
met cake.
Na het welkomstwoord gaf de voorzitter
de avond in handen van, Un Bietje
Brabants: Tonny van der Els, Henk van
Beek, Frans Reloe, Ad van Eijk en Tinie
van Dalen.
Het zou een amusementsavond worden
van ‘Tralderhand’.
Zij zorgden dat de Aarlese senioren een
onvergetelijke Brabantse amusements-
avond voorgeschoteld kregen.
Op de voor hem gebruikelijke wijze
praatte Henk van Beek de avond aan
elkaar.
De ten gehore gebrachte liederen zaten
vol Brabants en Aarlese dialect, met zo
nu en dan een leuke kwinkslag.
De senioren lieten zich daarbij niet onbe-
tuigd, uit volle borst(en) werd meegezon-
gen, geklapt, bootje gevaren en de hand-
jes de lucht in uitgevoerd. Ja zelfs werd

er zo mee en dan een walsje gedanst.
Stil en met de rillingen over het lijf werd er
aandachtig geluisterd naar het prachtige
Ave Maria, gezongen door Tonny van der
Els. De tweede stem van Henk van Beek
vulde het lied prachtig aan.
Genoten werd er en een drankje en
heerlijk knabbeltje ontbraken niet.
In de pauze trad Ad Chartrer, ook uit
Aarle-Rixtel, verdienstelijk op met popu-
laire meezingers.
De stemming zat er goed in en de
afsluiting mocht er zijn.
Dat senioren kunnen feesten bleek deze
avond wel. Met volle kracht, veel volume
en plezier werd het refrein:
Zeggis wa drinkte gai
Vatter er nog inne van mai
Misschien is ut naw wel de leste kèr
En is mèrge alles vurbai;
door de aanwezigen meegezongen.
Een van de senioren, ruim 90 jaar op
deze aardbol, fluisterde in mijn oor;
“ Ik hoop niet dat het morgen voorbij is.
Zo’n avond is voor herhaling vatbaar en
dat wil ik best nog eens meemaken”.
Ter afsluiting dankte ASV voorzitter de
muzikanten en het jubileumcomité.
Tevens memoreerde hij dat er nog nooit
zoveel zusters op het ASV terrein aan-
wezig waren geweest. Hij nodigde hen en
de overigen uit om eens een keer meer
naar het ASV terrein te komen.
Op zijn verzoek werd de avond afgesloten
met het prachtige Ave Maria.
Hierop dankte een Zonnebloem gast,
namens de aanwezigen, het ASV
bestuur, feestcomité en de muzikanten
voor de geweldig mooie feestavond die
hen was aangeboden.
Een warm en dankbaar applaus gaf aan
dat de senioren hadden genoten van
deze prachtig ‘Vur ’n skôn stukse
Brabants amusementsavond’.
Dank aan het jubilerend ASV 33 en het
feest comité is dan ook meer dan terecht
.
Een Zonnebloemgast.
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“Klimaatverandering:
Jij kunt er wat aan doen!”
Tentoonstelling en lezing over Klimaat-
verandering in bibliotheek Gemert. In de
maand juni staat alles in de bibliotheek in
het teken van de klimaatverandering:
Van 3 juni tot en met 30 juni is tijdens
openingsuren de reizende tentoonstelling
 “Klimaatverandering: Jij kunt er wat
aan doen!” te zien in de bibliotheek.
Zes panelen en een aantal interactieve
elementen informeren de bezoeker op
een laagdrempelige manier over klimaat-
verandering en eenvoudige, effectieve
mogelijkheden tot actie. ‘Samen staan
we sterk en kunnen we klimaatver-
andering het hoofd bieden’, zo luidt de
boodschap. Tevens is gedurende dezelf-
de periode een tentoonstelling te zien van
de Vereniging Ecologische Leef- en
Teeltwijze VELT uit onze eigen gemeen-
te. De gemeente Gemert-Bakel heeft het
mogelijk gemaakt dat op 12 en 13 juni
het Energiehuis van SRE Milieudienst in
de bibliotheek staat opgesteld. Het
energiehuis is een mini-huisje dat
concreet laat zien welke energiebespa-
rende mogelijkheden er zijn voor
woningen. In het mini-huisje zijn niet
minder dan 20 voorbeelden hiervan te
zien.
Lezing
Op vrijdag 13 juni is er een lezing over
Klimaatverandering en milieubeleid.,
De lezing wordt gehouden door

Gildefeest

Het Sint Margaretha Gilde uit Aarle-Rixtel
kende op 18 mei jl. een zeer succesvolle
kringgildedag in Stiphout. Er werden
maar liefst 11 prijzen behaald. Te weten:
Algemeen
Speciale opdracht tijdens de optocht
(mooiste bochten): 1e prijs Gilde Sint
Margaretha
Algemeen klassement (optocht/tentoon-
stelling): 3e prijs Gilde Sint Margaretha
Trommen
Klasse C: 1e prijs Jurgen Peters
Klasse B: 1e prijs Niels Leenders
Klasse A: 1e prijs Stijn Hendriks
Klasse E: 2e prijs Ed Vincent
Klasse A groepstrommen:1e prijs, Teun
Heinsbergen, Stijn Hendriks, Niels
Leenders, Jurgen Peters, Miko van de
Ven, Ed Vincent.
Vendelen
Vaandelklasse met acrobatiek: 1e prijs
Gerard Leenders
Klasse C: 3e prijs Joeri Leenders
Klasse C: 1e prijs Niels Leenders
Groepsvendelen 5 pers.: 2e prijs, Arno van
de Boogaard, Joeri Leenders, Niels
Leenders, Gerard Leenders, Toon
Thijssen.
Wij als bestuur zijn zeer trots op deze
uitmuntende prestatie en willen iedereen
van harte feliciteren. Onze complimenten
voor alle gildebroeders.
Teerdag
Op zaterdag 14 juni vindt onze jaarlijkse
teerdag plaats. We hebben dit jaar een
jubilaris. Harrie van Ganzenwinkel is
maar liefst 50 jaar gildebroeder. Deze dag
zal beginnen om 9.30 met een mis in de
Onze Lieve Vrouwe kerk. Harrie van
Ganzenwinkel wordt een receptie
aangeboden van 15.30 tot 17.30 op het
gildeterrein aan de Havenweg, bij het
kanaal in Aarle-Rixtel. Belangstellenden

zijn dan van harte welkom om Harrie van
Ganzenwinkel te komen feliciteren.
Met vriendelijke gildegroet,
Jurgen Peters
Dekenschrijver
Gilde Sint Margaretha
Aarle-Rixtel



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

17

Prof.Dr.Hans Bressers, hoogleraar Be-
leidsstudies, in het bijzonder Milieubeleid
en wetenschappelijk directeur van het
Centrum voor Schone Technologie en
Milieubeleid (CSTM), het milieu-instituut
van de universiteit Twente. Hij zal ingaan
op de problematiek en de eisen die
gesteld worden door internationale
verdragen zoals het Kyoto Verdrag.
Daarnaast zal hij met voorbeelden het
onderzoek toelichten, dat in zijn instituut
bij de Universiteit Twente plaatsvindt
maar het milieubeleid om onze bijdrage
aan de klimaatverandering te beperken of
de gevolgen te verzachten.
Vrijdag 13 juni, aanvang 20.30 uur,
bibliotheek, St. Gerardusplein 1 te
Gemert.
De bibliotheek…….zo dichtbij en zo
verrassend veelzijdig

Juni –
Maand van Het Spannende Boek 
Zoals elk jaar (sinds 1989) wordt het in
de maand juni weer spannend in de
bibliotheken van Nederland. Juni is
traditioneel de Maand van het Spannend
Boek met ieder jaar opnieuw een ander
thema.
Dit jaar is dat Knappe Koppen, Harde
Bewijzen – Wetenschappers tegen de
Misdaad.
Het brede aanbod aan kwalitatief hoog-
staande misdaadboeken wordt extra
onder de aandacht gebracht. In veel
hedendaagse misdaadromans zijn
speurders academisch gevormd. Ze zijn
toxicoloog, patholoog-anatoom of bal-
listisch expert. Ze weten alles van DNA,
bloedsporen en kogelinslagen. Niet het
pistool is hun wapen maar de scalpel.
In alle vestigingen van Basisbibliotheek
De Lage Beemden zijn in de maand juni
presentaties ingericht rondom spannende
boeken met een forensische “inslag”.  
Verrassing
De bibliotheek heeft in de Maand van het
Spannend Boek een leuke verrassing

voor u in petto! Wanneer u in juni een
spannend boek leent bij uw bibliotheek
krijgt u een NS -Voordeelbon cadeau.
Daarmee kunt u éénmalig met 40%
korting een treinreis maken (2de klas) in
Nederland. Reizen voor bijna half geld!
Een gebaar van NS, hoofdsponsor van de
Maand van het Spannende Boek. Op =
op, dus wees er snel bij.
Avond van het Spannende Boek
Op dinsdag 3 juni wordt voor de tweede
maal de ‘Power of Plots’ Avond van het
Spannende Boek georganiseerd. Ver-
schillend auteurs uit binnen- en
buitenland zullen aanwezig zijn. Karin
Slaughter is de koningin van de avond.
Een ander hoogtepunt wordt de
bekendmaking en uitreiking van De
Gouden Strop 2008, de prijs voor de
beste Nederlandstalige misdaadroman.
Met dit feestelijke startschot opent Juni –
Maand van het Spannende Boek dit jaar
officieel. Iedereen is welkom.
Voor meer informatie
www.maandvanhetspannendeboek.nl
Omruilactie
Heeft u een spannend boek en wilt u het
niet meer lezen?
Kom het dan omruilen op woensdag 4
juni op Utrecht Centraal Station. Daar
staat een grote boekenkast vol spannen-
de boeken. Met dank aan diverse uit-
geverijen van spannende boeken.
Omruilen (max. 5 exemplaren) kan van
’s morgens 7.00 uur tot ’s middags 17.00
uur.
Voor meer informatie www.tijdvoorlezen.nl
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Dovens Meubelen. Alles maar dan ook
alles wat betreft meubelen voor
Woonkamer-, Slaapkamer en keuken,
tafels en stoelen. Senioren opgelet: grote
keuze. Kerkeind 38 Milheeze. 0492-
341553.



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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Harmonie
De Goede Hoop

HART VOOR HOUT

Harmonie De Goede Hoop wil de houten
blaasinstrumenten eens extra onder de
aandacht brengen. Iedereen die wat meer
wil weten over (het bespelen van) een
klarinet, hobo, dwarsfluit of saxofoon
is op zaterdag 14 juni tussen 11.00 en
12.00 uur welkom tijdens ons informatie-
uurtje. Kom kijken en luisteren, kom zelf
proberen en vragen stellen. Wij vertellen
je graag over de instrumenten en de
muzieklessen en over de mogelijkheid
om enkele proeflessen te volgen.
Graag tot ziens in basisschool De
Driehoek, Jan van Rixtelstraat 26.

Open dagen Dienstencentrum
Claraklooster
Het prachtig gerenoveerde Claraklooster
aan de Molenstraat 74a in Helmond zet
op 20 en 21 juni de deuren open. Van
13.00 tot 17.00 uur kunnen
belangstellenden een kijkje nemen bij het
Ontmoetings- en Dagactiviteitencentrum
(Odac) van GGZ Oost Brabant, de
Infowinkel van GRIP en de Stichting
Zelfhulp Netwerk. Samen vormen zij het
Dienstencentrum Claraklooster.
Trefwoorden? Ontmoeting, voorlichting,
creativiteit, educatie en zelfontplooiing.
De voormalige kapel, de refter, de
chambrettes van de zusters: ze hebben
allemaal een nieuwe bestemming
gekregen. De historie is bewaard
gebleven, maar is vervat in een nieuw
jasje. Het Odac van GGZ Oost Brabant,
de Infowinkel van GRIP en het Zelfhulp
Netwerk hebben er eind vorig jaar hun
intrek genomen. Nu is het tijd om
anderen te laten zien hoe het pand is
opgeknapt en hoe het wordt gebruikt.
Op donderdag 19 juni zijn GGZ-
medewerkers en genodigden te gast. Op
vrijdag 20 en zaterdag 21 juni is het van
13.00 tot 17.00 uur de beurt aan cliënten,
familie, buren en andere
belangstellenden.
Via een looproute volgt men vrijblijvend
het programma langs onder andere de
houtbewerking, het atelier, de
fietsenmakerij, het computerlokaal, de
ontspanningsuimte en de cadeauwinkel.
Ook is er een stand van de vele
vrijwilligers die binnen de geestelijke
gezondheidszorg actief zijn. In de oude
refter staat de koffie en thee met cake
klaar en in de kapel zijn activiteiten voor
kinderen. De toegang is gratis.

De historie is niet alleen terug te vinden in
het gebouw zelf, er is ook een
fototentoonstelling ingericht met beelden
van het nonnenleven vroeger. Een
chambrette – een slaapcel voor een non
– is in ere hersteld.
Dienstencentrum Claraklooster,
Molenstraat 74a, 5701 KH Helmond,
telefoon (0492) 505 160
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Beste Dames

Dinsdag 17 juni fietstocht
Als afsluiting van het seizoen gaan we
een dag fietsen.
Vertrek om 9.30 uur vanaf ’t Heuveltje.
We wensen u alle een fijne vakantie en
hopen u weer te ontmoeten op donderdag
18 september
op onze openingsavond.

Het bestuur

7 JUNI: OPEN DAG
PEUTERSPEELZALEN
STIPPEL

Op zaterdag 7 juni stellen de
peuterspeelzalen van Stippel hun deuren
open tijdens een OPEN DAG. De
peuterspeelzalen in Aarle Rixtel, Beek en
Donk en Lieshout zijn voor alle
belangstellenden te bezoeken tussen
10.00 en 12.00 uur. De leidsters die
aanwezig zijn zullen al uw vragen
beantwoorden. Zij vertellen u graag over
wat er zoal gebeurt op de peuter-
speelzaal.
U bent van harte welkom. Ook kinderen
zijn uiteraard van harte welkom. Terwijl u
in gesprek bent met één van de leidsters
kan uw kindje naar hartelust spelen!
Inschrijven kan via de website van Stippel:
www.stippelspeelt.nl. Wanneer u niet
beschikt over internet kunt u zich
schriftelijk inschrijven.
Peuterspeelzaal De Rakkertjes is
gevestigd in De Dreef aan de Duivenakker
76b in Aarle-Rixtel. Het telefoonnummer
is 0492-38 33 56.

10 JUNI: INFORMATIEVE
OUDERBIJEENKOMST

Op 10 juni zal Margré van Gestel een
lezing geven over het belang van muziek
bij jonge kinderen. Margré is niet alleen
volledig bevoegd onderwijzeres met de
specialisatie muziek, maar heeft onder
andere ook aan het conservatorium
gestudeerd, verzorgt de docentenoplei-
ding Muziek op Schoot en ontwikkelde
meerdere opleidingen en cursussen voor
Kinderopvang en Peuterwerk. Als auteur
heeft ze bovendien verschillende
(internationale) publicaties op haar naam
staan en is ze medeauteur van de bundel
“Kleuterwijs” voor peuters en kleuters.

Het zou te ver gaan om haar indruk-
wekkende cv helemaal te vermelden.
Duidelijk is dat Margré van Gestel een
autoriteit is op dit gebied.
De avond start om 20.00 uur en zal
plaatsvinden in gemeenschapshuis De
Dreef, De Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel.
Mocht u als (toekomstige) ouder belang-
stelling hebben voor deelname aan deze
avond, neemt u dan contact op met
peuterspeelzaal De Rakkertjes, tel. 0492
– 38 33 56 of met Toon Christiaens,
coördinator van Stippel via 06-46750730.

123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234KKKKKlokje

Gevraagd: ”tuinverzorger” o.a. onkruidvrij
houden, elektrisch heggen scheren,  etc.
voor enige (halve) dagen per maand op
Laagveld Helmond. Benodigde materialen
aanwezig.

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

www.gemeenschapsblad.nl
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Kunst-en cultuurmarkt
Kasteel Croy.

Op zondag 8 juni a.s. zullen de terreinen
van kasteel Croy in Aarle-Rixtel wederom
het decor vormen van de 3e editie van de
kunst- en cultuurmarkt, georganiseerd
dor de Stichting van Haven tot Kasteel.
Ongeveer 35 deelnemers, hoofdzakelijk
uit Laarbeek hebben zich inmiddels
ingeschreven voor dit evenement en
krijgen de kans hun artistieke levens-
werken aan het publiek te tonen.
Voor de liefhebber is er weer ruime keus
uit onder meer schilderijen, keramiek,
glas en de kunstwerkjes van de Aarlese
zilversmeden.  Op kasteel Croy mogen
natuurlijk niet de eigen streekproducten
zoals asperges , aardbeien en fruit ont-
breken, voor dit onderdeel zorgen de
ondernemers van Croy.
De buurtvereniging Strijp zorgt wederom
voor de inwendige mens en presenteert
de inmiddels fameuze Strijper-pannen-
koek. Het muzikale gedeelte op de markt
zal worden ingevuld door meerdere
artiesten, waaronder de Vier Hansen uit
Helmond en omgeving, die oude volks-
muziek ten gehore brengen. De groep
Gipsy Mood uit Aarle-Rixtel en omgeving
zorgt voor een sound die past bij een
gezellige en rustige kunstmarkt.
Bezoekers kunnen gratis parkeren op
twee terreinen aan de Kasteelweg en
Croylaan(recht tegenover de hoofdingang.
Het publiek kan verder genieten van de
fraai gerestaureerde grachten van het
kasteel waar het dieren- en plantenleven
inmiddels tot volle bloei is gekomen. Hebt
U wat meer tijd dan is een wandeling van
een tot anderhalf uur in de directe
omgeving van het kasteel zeer aan te
bevelen. Het terrasje van de Croyse
Hoeve, tegenover het kasteel, nodigt U
uit om te genieten van een ander
streekproduct, een van de bekende Croy-
bieren.
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De markt is geopend van 12(twaalf) tot
19(zeven) uur.

Het nieuwe telefoonnummer voor
het aanvragen van hulp vanuit de
Vrijwillige Hulpdienst Aarle-Rixtel

is
0492-464289

Wij zijn erg blij dat de gemeente
Laarbeek in mei j.l. het collectief vraag-
afhankelijke vervoer geregeld heeft via
Mobitax, maar niet iedereen komt in
aanmerking voor deze vorm van vervoer.
Tot voor kort was er een vrijwilliger in
Aarle-Rixtel die heel veel ouderen uit
Aarle-Rixtel naar tal van activiteiten en
bestemmingen bracht, maar deze vrij-
williger is helaas vrij plotseling overleden.
Deze service wil de Vrijwillige Hulpdienst
graag in stand houden voor  Aarle-Rixtel
zodat ouderen en gehandicapten deel
kunnen blijven nemen aan activiteiten en
het sociale leven.
Met het vervangen van het CIP (Centraal
Informatie Punt) door het WMO Service-
punt in Mariëngaarde te Aarle- Rixtel is
het telefoonnummer voor het aanvragen
van hulp vanuit de Vrijwillige Hulpdienst
Aarle-Rixtel gewijzigd.

Om een dagelijkse bereikbaarheid te
waarborgen en hulpvragers iedere dag de
gelegenheid te bieden om hulp, o.a.
vervoer, aan te vragen is het nieuwe
nummer  0492-464289.
Dit is het centrale nummer geworden voor
alle Laarbeekse Vrijwillige Hulpdiensten
en het Steunpunt Mantelzorg Laarbeek.
Alle aanvragen vanuit Beek en Donk,
Lieshout en Mariahout werden via dit
nummer al geregeld en dit is nu ook
voortaan het nummer voor Aarle-Rixtel.
Hulpvragen kunnen ingediend worden
tijdens de spreekuurtijden op maandag-
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Nuttige bijeenkomst
over alcohol in Laarbeek

LAARBEEK – Op maandag 19 mei
namen ongeveer 45 mensen uit onder
andere de horeca en het verenigingsleven
deel aan een discussiebijeenkomst over
overmatig alcoholgebruik. Doel van de
avond was om het onderwerp alcohol-
gebruik onder de aandacht te brengen en
gezamenlijk na te denken over op-
lossingen voor problemen die te maken
hebben met alcohol. ‘Als bestuur maken
wij ons ernstig zorgen over de gevolgen
van het alcoholgebruik in onze regio en
dus ook in Laarbeek. Graag horen we
met welke problemen organisaties
worstelen en denken we gezamenlijk na
over oplossingen’, licht burgemeester
Gilissen toe.
De bijeenkomst was bedoeld als aftrap.
Om het vervolgproces te waarborgen is
een werkgroep gevormd, die oplossingen
bedenkt voor het alcoholprobleem en
initiatieven ontplooit. Het probleem blijkt
ook in Laarbeek duidelijk te leven.
‘Erkenning is het begin van de oplossing’,
verklaart een van de deelnemers.
Verschuivende tolerantiegrens
De bijeenkomst startte met twee
informatieve presentaties. De heer De
Croon, preventiemedewerker bij Novadic
Kentron, lichtte de (gezondheids)effecten
van alcohol toe. Vervolgens ging de heer
Doomernik, netwerkinspecteur van politie
Gemert-Laarbeek, dieper in op de

effecten die de politie ziet van (overmatig)
alcoholgebruik en de zorgen die zij
daarover heeft. Daarna was er veel ruimte
voor discussie. In groepen is nagedacht
over wanneer alcohol een probleem is,
voor wie het een probleem is en wie
welke verantwoordelijkheid heeft. Mede
door enkele prikkelende stellingen kwam
de discussie goed op gang. Problemen
die gesignaleerd werden waren onder
andere het indrinken door jongeren en de
verschuivende tolerantiegrens bij ouders.
‘Aanpak begint bij de opvoeding’
‘Een belangrijke conclusie die uit de
verschillende discussies naar voren
kwam is dat de aanpak begint bij de
opvoeding. Ouders kunnen door hun
voorbeeldfunctie en het stellen van
duidelijke grenzen veel invloed uitoefenen
op het alcoholgebruik van hun kinderen’,
stelt wethouder Briels. ‘Het lukt steeds
beter om ouders te bereiken, maar dit
blijft moeilijk. Voorlichting is erg be-
langrijk en hiermee moet op jonge leeftijd
al gestart worden. Ouders moeten ook
gefaciliteerd worden in hun rol als
opvoeder. Bovendien is het zinvol om als
ouder contact te zoeken met andere
ouders en samen afspraken te maken
over wat wel en niet mag.’
Alcoholgebruik is ingebed in onze
cultuur
Een belangrijk probleem bij de aanpak
van alcohol is het feit dat alcoholgebruik
is ingebed in onze cultuur en het feit dat
je een verschuiving ziet van de
leeftijdsgrens waarop alcohol gebruikt
wordt. ‘Het is algemeen geaccepteerd
om alcohol te gebruiken en er heerst
geen taboe op. Dit bemoeilijkt de aanpak
van het probleem’, aldus wethouder
Briels. ‘Maar met de bijeenkomst is
alvast een stap in de goede richting
gezet. Samen gaan we nadenken over
het vervolg.’
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woensdag- en vrijdagmorgen tussen 9.00
en 10.30 uur en op dinsdag- en donder-
dagmiddag tussen 13.30 en 15.00 uur.
De contactpersonen benaderen een
vrijwilliger en bellen terug wie de hulp gaat
verlenen.
Het is niet de bedoeling dat een vrij-
williger rechtstreeks door de hulpvrager
benaderd wordt.
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www.twanvanhout.nl
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Ga eens vissen en
word lid van onze vereniging!
Spannend en ontspannend

Vissen aan of op het water is genieten
van de stilte en de natuur om je heen.
Een heerlijk moment om tot jezelf te
komen, alleen of met anderen.
Door de vele vismogelijkheden die ons
land biedt kan iedereen binnen de
sportvisserij aan zijn trekken komen.
Jong en oud, man of vrouw, alleen of met
het hele gezin, zowel dichtbij huis als
verder weg kun je goede stekken vinden.
Vissen kun je zo duur maken als je zelf
wilt, kennis van de natuur in en om het
water is vaak belangrijker dan duur
hengelsportmateriaal.

Vispas en vergunning
Vanaf 1 januari 2007 vervangt de VISpas
de welbekende sportvisakte en Grote
vergunning.
De vispas krijg je automatisch als je lid
wordt van HSV ’T Dobbertje. Hiermee kun
je met twee hengels en alle toegestane
aassoorten vissen in alle wateren die zijn
ingebracht in de landelijke lijst van
viswateren. Dit zijn er meer dan je in een
heel vissersleven kunt bezoeken. Tevens
ontvang je nog de verenigingsvergunning
hiermee kun je oa vissen in diverse vijvers
en de Aa in de regio.
Tot je 14de jaar mag je onder begeleiding
van een volwassene die in het bezit is
van de juiste papieren, met één hengel
zonder vergunning vissen. Ben je op 1
januari 2008 nog geen 14 jaar, maar wil je
wel met twee hengels en alle aassoorten
in alle wateren  kunnen vissen neem dan
de jeugdvispas.

Schema visdocumeten 2008.
Vispas – voor alle vissers van 14 jaar en
ouder. Hiermee kun je met twee hengels
en alle toegestane aassoorten vissen in
alle toegestane wateren.
Jeugdvispas – Voor alle vissers jonger
dan 14 jaar. Hiermee kun je met twee
hengels en alle toegestane aassoorten
vissen in alle toegestane wateren.
Jeugdvergunning – Voor alle vissers
jonger dan 14 jaar. Hiermee kun je vissen
met één hengel en met aangewezen
aassoorten in alle verenigingswateren.
Aangewezen aassoorten: Brood, aard-
appel, deeg, kaas, granen en zaden,
worm en steurkrab, insecten, insecten-
larve en nabootsing daarvan, mits niet
groter dan 2 ½ cm.

Activiteiten.
Naast het verstrekken van vergunningen
organiseert HSV ‘T Dobbertje diverse
activiteiten zoals vele wedstrijden,
cursussen, feestavond en uitstapjes.
Voor leden is het mogelijk om tegen een
gereduceerd tarief een abonnement te
nemen op het prachtige hengelsportblad
‘Het Visblad’dat maandelijks verschijnt.
Voor slechts • 7.50 per jaar wordt dit
hengelsportblad automatisch thuis-
gestuurd. Uitgaven van eigen clubblad
dat iedere drie maanden verschijnt.

Lidmaatschap.
De contributie per jaar bedraagt;
Vispas • 27,50, jeugdvispas • 16,50 en
de jeugdvergunning is gratis.
Voor aanmeldingen of inlichtingen kun je
terecht op het secretariaat: De Vang 7 te
Lieshout Tel. 0499-423938.
Tot ziens bij onze vereniging.
Bestuur H.S.V. “ ‘T Dobbertje”.

Pierre vd Vorst Optiek
heeft vakantie van 20Juli t/m 4 augustus
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De Meikever

Bij het afscheid van een dierbare
honderdjarige verwacht je op z’n minst
een harmonie en wat gilden met zwart
omfloerste trom, een passende grafrede
van een hoogwaardigheidsbekleder en
zeker bloemen. Maar niets van dit alles,
slechts stofwolken en dieseldampen
begeleidden de laatste stuiptrekkingen
van ons patronaatje. Hoopvol dat haar
restanten nog nuttig worden gebruikt,
bijvoorbeeld voor de aanleg van een
nieuwe weg….dat we daar niet eerder
aan gedacht hebben…. Een nieuwe weg,
onze weg, ons patronaatje gerecycled op
eigen Aarlese bodem, nog jaren kunnen
onze autobanden gebruik maken van de
steentjes die onze voorouders met zuur
verdiende centjes bij elkaar gespaard
hebben. Toch nog een mooi afscheid,
even kijken wie we moeten bellen om dat
te kunnen regelen. Ik denk bovenaan
beginnen, onze Camiel Eurlings lijkt me
wel een gevoelig type en hij is van plan
om door heel Nederland supersnel wegen
aan te leggen.
De gemeente Laarbeek moet de
komende jaren rekening houden met
financiele tegenvallers en een flink tekort
op de begroting van 2008 , hoeveel
precies, gisteren was dat nog een kleine
zes ton. Och, dat verdelen we met z’n
allen, nog geen 25 euro de man, per
gezin ongeveer 100 euro, dat moet toch
te doen zijn. En de wethouder beloofde
dat het in 2010 iets rooskleuriger zou zijn
en misschien gaat de benzineprijs wel
ineens naar beneden. Ik denk toch dat ik
tijdelijk emigreer of onderduik want in
mijn broekriem zitten verder geen gaatjes
meer.
Ik ben reuze benieuwd welke plannen er
voor Croy uit de bus rollen. De belangen
van landbouw, veeteelt, natuur en
recreatie afwegen is niet het makkelijkste

baantje in Nederland. Veel natuur is
gelukkig behouden en Croy mag zeker
niet klagen, er is in het verleden ook gru-
welijk veel verkwanseld en opgeofferd in
ruilverkavelingen. Daarom zie ik het als
een taak van deze en komende genera-
ties om de natuur te behouden en vooral
te herstellen waar dat mogelijk is. Er zijn
goede voorbeelden in de directe omge-
ving te vinden zoals Gemert met zijn
ecologische verbindingszones. Daar
kunnen we nog iets van leren. Ik heb hier
inde bermen nog maar weinig klaprozen
en margrieten gezien. Een wandelpad
rond heel Aarle, tussen houtwallen en
langs meanderende beekjes, hier en daar
een kikkerpoel en een flinke bank om uit
te rusten, veel bloemen en nog eens
bloemen, grote glanzende koeien, een
klein stukje mais, een weinig prei, niet te
veel, een toekomstbeeld om van te
dromen. Soms worden dromen werke-
lijkheid maar dan moeten er wel veel
schouders onder gezet worden.
Deze maand is mijn maand, de maand
van de meikever, nog even en dan komen
de jonge meikevertjes uit de beukenheg-
gen. Ik zal U snel uit de droom helpen.
Jonge meikevertjes bestaan namelijk
niet. Ze zitten als grote volgevreten
poppen in de grond, in mesthopen of
humuslagen, vier jaar lang, en dan komt
de volwassen meikever te voorschijn. Een
lang leven is hem niet beschoren want de
gevaren loeren overal en voordat je het
weet heb je een touwtje aan je poot en
zingen ze “mulderke, mulderke, tel je
geld, ik zal je laten vliegen”. De jeugd
had vreemde hobby’s in vroeger tijden.
In mijn tuin zoemt en bromt momenteel
van alles. Nog een paar dagen en dan
openen zich de honderden bloemen van
de kiwi. Wekenlang is het net een grote
bijen- en hommelkast. Nu doen ze zich
nog te goed aan de boerenjasmijn en
andere bloemen. Een houtduivenpaar is
druk bezig met een nest (groot woord
voor een hoopje losse takken) te bouwen
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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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op de pergola, tussen de druif en
kamperfoeli. Ik ben benieuwd of ze ons
gezelschap op prijs stellen want ze zitten
recht boven ons zitje. Van mij mogen ze
alleen moet ik nog iets verzinnen om de
witte kledders tegen te houden. De
koolmezen zijn uitgevlogen en hebben
dagenlang alle spinnen, torren en vliegen
uit de schuttingplanken gepeuterd. Het
voorjaar is de mooiste tijd van het jaar. Ik
zou willen dat ik nog eens een rondje zou
kunnen vliegen , uiteraard zonder touwtje
aan mijn poot.
De meikever.

Oranjeversiering op straat
LAARBEEK – Op straat merkt u al dat
het Europees Kampioenschap voetbal er
weer aan komt. Diverse mensen en
buurtverenigingen hebben de huizen en
straten weer oranje gekleurd. Op enkele
plaatsen worden de vlaggetjes, slingers
en doeken ook over de weg opgehangen.
Vooral vrachtwagens, en met name de
vuilniswagen die door uw wijk rijdt,
kunnen van deze versieringen veel last
ondervinden. Wij verzoeken u dan ook om
versieringen die boven de weg komen,
minimaal op een hoogte 4,50 meter
boven het wegdek te hangen. Ook willen
wij u er op wijzen dat versieringen
slechts aan gemeente-eigendommen
mogen worden bevestigd, als ze deze
niet beschadigen. Aangeraden wordt om
gebruik te maken van touw.

Gemeenteblad Laarbeek
Besluiten die algemeen verbindende
voorschriften inhouden (verordening)
worden opgenomen in het gemeenteblad
Laarbeek. Onlangs is hierin het volgende
opgenomen:
107 Verordening Bijdrageregeling Wel-

zijnsactiviteiten Laarbeek 2008
Deze verordening is op 20 mei 2008 door
de raad vastgesteld.
Verordeningen zijn openbaar en liggen
voor iedereen kosteloos ter inzage bij de
afdeling Interne Dienstverlening in het
gemeentehuis Laarbeek in Beek en
Donk. Ze zijn ook terug te vinden op de
website www.laarbeek.nl

Collecterooster juni 2008
1 juni t/m 7 juni: ANGO Algemene
Nederlandse Gehandicapten Organisatie
8 juni t/m 14 juni:
Maag Lever Darm Stichting
15 juni t/m 21 mei:
Vereniging het Nederlandse Rode Kruis
22 juni t/m 28 juni:
De Zonnebloem in Mariahout
29 juni t/m 5 juli:
geen collecte
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Dovens Woninginrichter. Gordijnen –
Vitrage – Vloerbedekking – Novilon –
Laminaat. Wij meten, maken, hangen en
leggen. (Vakkundig) 0492-341553.

Dovens Eigen Meubelmakerij. Met
betaalbare kwaliteits meubelen in diverse
houtsoorten en kleuren, eigen ontwerpen.
Wij maken met u samen uw eigen model
meubelen. Binnenveld 1 Milheeze. 0492-
344817.

Dovens Meubelen Milheeze. Klokken,
Schilderijen, Matrassen, Dekbedden,
Overtrekken, Handdoeken en diverse
andere artikelen. Kerkeind 38 Milheeze.
0492-341553.

Dovens Meubelen. Wij ruilen uw oude
meubelen in en verkopen ingeruilde
meubelen. 0492-341553.
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

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

Niet de eerste.

Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.

Niet van namaak.
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U bent de persoon naar wie wij
op zoek zijn als u;
* van autorijden houdt
* wat vrije tijd over heeft
* graag met mensen omgaat
* een ander een plezier wilt doen
* uw vrije tijd zinvol wilt benutten
Wij zoeken namelijk vrijwilligers in Aarle-
Rixtel, zowel dames als heren, die
ouderen en/of gehandicapten een handje
willen helpen met het deelnemen aan het
sociale verkeer.
Wat krijgt u daarvoor terug……?
* veel contact met andere mensen
* een kilometervergoeding
* een wettelijke aansprakelijkheids-

verzekering
* een aanvullende autoverzekering
U hoeft niet altijd ja te zeggen.
U bepaalt zelf wanneer en waarvoor u
zich beschikbaar stelt.
Een contactpersoon bemiddelt altijd
tussen de hulpvrager en u.

Als het bovenstaande u aanspreekt,
aarzel dan niet en vul bijgaande strook in
wij nemen dan zo spoedig mogelijk
contact met u op.
Ik wil graag meer informatie over het
vrijwilligerswerk bij de Vrijwillige Hulp-
dienst:

Naam: …………………..……
Adres: ……….…………………
Telefoonnummer: ………………………
Emailadres: ………………………

U kunt deze strook inleveren of opsturen
naar de Vrijwillige Hulpdienst/Steunpunt
Mantelzorg Laarbeek, Otterweg 27, 5741
BC Beek en Donk of u aanmelden via de
mail stichting@welzijnlaarbeek.nl of
telefonisch 0492-464289 of 0492-328800.

www.gemeenschapsblad.nl

“Du-Tie-Ut”

“Du-Tie-Ut” is een verenigingsgebouwtje
rijker. Op 19 april 2008 werd deze
aanwinst een beetje feestelijk geopend.
Wedhouder de heer Johan Briels van
sport en cultuur, voelde zich echt vereerd
om dit te mogen doen. Een hele fijne
toepasselijke ruimte gemaakt door leden
van de Jeu de Boules club zelf, samen
met goede vrienden en vrijwilligers, die
hun hartje op de goede plaats hebben
zitten. De wedhouder benadrukte, dat de
voorzitter van deze Jeu de Boules club,
zich bijzonder goed kan vastbijten in alles
wat te maken had met het tot stand
komen van dit gebouwtje. Hij benadrukte
ook, dat de makers hiervan met kennis
en veel fantasie dit tot een goed geheel
hebben gebracht. Met in zijn ene hand
een appelflap en met zijn andere hand
het bekende touwtje, verrichte de
wedhouder de opening. Het naambordje,
de Logo van de vereniging “Du-Tie-Ut”
was een feit. Iedereen die hierbij
aanwezig was, werd uitgenodigd om een
partijtje te spelen, om natuurlijk kennis te
maken met de club: “Du-Tie-Ut”, wat
gepaard ging met een hapje en een
drankje. Het leuke Jeu de Boules
spelletje is misschien ook wat voor u!
Doen!!! Dinsdag en donderdagavond half
acht op het Heuvelplein. En onderlinge
wedstrijden en met andere verenigingen.
Een Jeu de Boules club die actief is. Het
resultaat!! Het verenigingsgebouwtje is
het bewijs!!
Hans van Roij.
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De dag van 23 mei,
blijft me voorlopig nog even bij.
Op pagina 16 van de Laarbeeker,
een oproep van de Gemeente, jazeker.
Van een onbeheerd vaartuig in onze
haven,
zocht men de eigenaar,
die oproep vond ik eigenlijk heel naar.
Die boot lag daar al enige weken,
dus was mijn veronderstelling,
de Gemeente heeft eens rondgekeken
en een rondvaartbootje gevonden,
in het kader van Laarbeek Waterpoort
van de Peel.
Dus dacht ik ‘t is prijs,
laat ik me vast inschrijven voor een
vaarbewijs.
Tussen de Waterzuivering en het
Achterbosch,
gooien we dan binnenkort de trossen
los.
Via een aanlegsteiger in de
passantenhaven,
komen veel toeristen opdraven.
Allen genietend van ons Laarbeeks
schoon,
op 23 mei kwam (voorlopig ?),
al weer een einde aan een mooie droom.
RD

Helaas hadden we de weergoden niet
mee bij onze eerste Ladies-onlytocht.
Naar aanleiding van de reacties van de 40
dames die wel meededen, kunnen we
stellen dat die zeer positief waren en dat
zo’n tocht volgend jaar weer op onze
kalender zal staan. Mede dankzij enkele
sponsoren konden wij aan Jeanne
Beekmans, de plaatselijke agente van
het KWF, een cheque van • 330,-
overhandigen.
Op de ADW-site:www.aandewielen.nl zijn
de gemaakte foto’s te bekijken. Daar
staat een foto met • 300,- erop, maar op
het laatst zijn er nog 30 bijgekomen.
Naast de Avondfietsvierdaagse van 2
t/m 5 juni, waar we u vorige keer al
uitvoerig over hebben bijgepraat, staat
ons programma de komende weken in
het kader van fietsuitstapjes. Op 8 juni
doen we mee met een tocht over de
Veluwe vanuit Renkum en van 13 t/m 15
juni hopen we met 44 personen op goed
weer tijdens ons Eifelweekend.
Daarvoor zijn door onze mensen weer
vier fraaie ritten in de omgeving van
Lutzerath uitgezet.
Wilt u meer weten over onze vereniging
en het volledige programma van de
komende periode, dan kunt u dat vinden
op onze ADW-site. Daarop staat dit keer
Joep Jansen, als renner van de maand.
Op 5 juni wil hij samen met zijn zoon en
vele anderen, acht keer Alpe d’Huez
beklimmen. Rond die datum zullen er in
het Eindhovens/Helmonds Dagblad
advertenties verschijnen. Men hoopt het
sponsorresultaat van 2007 van •
1.043.155,11 voor het KWF te overtreffen.
Ook u mag daaraan bijdragen.
afd. publ.
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Inleveren kopij

Advertenties, dank-
betuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar) tot
uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer
op adres:
Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com
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Ik hoop dat u het me vergeeft, maar bij het ter perse gaan van deze uitgave van het
Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel genoot ik nog van de zon in een ver oord. Maar toch
heb ik bij de redactie een stukje ingeleverd om jullie te laten weten dat ik er nog
steeds ben om, zelfs van veraf,  jullie te informeren.
Het leek me gepast om deze keer maar weer eens wat te schrijven over het 
VAKANTIEPROJECT. Misschien wat aan de vroege kant, maar  de zomervakantie is
er weer voor je er erg in hebt, vandaar.
Als je op vakantie gaat, geef je meestal aan de buren, een familielid of een kennis de
sleutel van het huis. Dat is natuurlijk om de planten water te geven of om de post uit
de bus te halen. Het zou echter ook een geruststelling voor je kunnen zijn als wij bij
de politie weten dat u weg bent. En dat wij dan ook weten wie over de sleutel van de
woning beschikt.
De politie Gemert-Laarbeek biedt de vakantiegangers de gelegenheid om uw adres en
het adres van degene die op het huis past, in een vakantieregister op te nemen. Bij
bijzonderheden kan de politie de sleutelhouder waarschuwen, om zo snel mogelijk de
juiste maatregelen te treffen. Ook zal de politie tijdens de afwezigheid enig toezicht bij
de woning houden.

BON VOOR MELDING AFWEZIGHEID
svp invullen in blokletters en doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam bewoner           :

Adres                  :

Postcode/woonplaats    :

Afwezig van            :                            tot:

Alarminstallatie aanwezig :                             Ja/Nee

Sleutelhouder van uw afwezigheid op de hoogte:         Ja/Nee

Soort woning: hoekwoning/tussenwoning/etagewoning/vrijstaande woning/anders n.l.

Naam  sleutelhouder 1  :

adres                  :

postcode/woonplaats    :

telefoon                       :

Naam sleutelhouder 2   :

Adres                  :

Postcode/woonplaats    :

Telefoon               :
Aanmelding van registratie van uw gegevens kan door invulling  van bovenstaande bon
ongefrankeerd op te sturen naar;
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Politie afdeling Gemert-Laarbeek,
Project vakantietoezicht,
Antwoordnummer 2509
5420 ZX Gemert.
Het is natuurlijk aan te bevelen uw buren te informeren over uw afwezigheid. Vraag of
zij een oogje in het zeil willen houden.
Tenslotte wil ik jullie er nog op wijzen, dat als je met de caravan of camper op vakantie
gaat, deze maar een beperkte tijd op de openbare weg mag staan. Officieel staat in de
Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek,  dat de caravan of
camper gedurende maximaal 3 aaneengesloten dagen op de straat mag staan.  Nou
is het natuurlijk niet zo dat we  meteen na die 3 dagen actie ondernemen, maar we
vragen wel om gewoon rekening te houden met de buurt en met het aanzien van de
woonomgeving. Krijgen we klachten van buurtbewoners, dan reageren wel daar altijd
wel op.
In de volgende uitgave van het Gemeenschapsblad schrijf ik weer een ‘reguliere’ versie
over het wel en wee uit Aarle-Rixtel.
vriendelijke groet
buurtbrigadier John Geerts.

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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Inschrijving gestart
EERSTE LUSTRUM
LAARBEEKSE
GOLFKAMPIOENSCHAPPEN

Op vrijdag 29 augustus vindt op de
achttien holes op Golfbaan Burg Golf
Gendersteyn in Veldhoven het eerste
lustrum van de Laarbeekse Golf Kam-
pioenschappen 2008 plaats. Evenals
voorgaande jaren wordt gespeeld in twee
categoriën, de lage en hoge handicap-
pers. Nieuw dit jaar is, dat de lage
handicappers strokeplay spelen. De
hoge handicappers spelen – zoals

afgelopen vier jaar – stableford met handi-
capverrekening. De titel Laarbeeks Golf
Kampioen is voor de dame én heer met
het minst aantal slagen over achttien
holes. De Laarbeekse Golfkampioen-
schappen kent een groot aantal succes-
volle deelnemers uit Aarle-Rixtel. De titel
bij de dames werd in 2006 behaald door
Toos de Vries, vorig jaar werd Brigit
Jonkergouw Laarbeeks Kampioen. Een
groot aantal Aarlese dames en heren
vielen de afgelopen vier jaar in de prijzen
met een tweede of derde plaats, birdy, de
longest en neary.  De kosten voor deel-
name, inclusief koffie en appeltaart bij
ontvangst en dinerbuffet na afloop van de
wedstrijd zijn hetzelfde als vorig jaar en
bedragen • 65,-. Alleen Laarbeekers die
in het bezit zijn van een Golfvaardig-
heidsbewijs (GVB)  kunnen zich tot uiter-
lijk 1 juli óf tot het maximum aantal
deelnemers is bereikt en tegen contante
betaling, inschrijven.
Inschrijvingen worden op volgorde van
binnenkomst verwerkt. Voor deelname
aan de kampioenschappen kunt u
contact opnemen met Marijke Brouwers,
Beatrixlaan 1 te Aarle-Rixtel, tel 0492-
386109 en Ineke Coppens, de Wieken 2
te Lieshout, tel. 0499-422923.
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Zwerftochten door de Peel. (van
Peter Vink)
Ik was in Aarle-Rixtel.
De gehaaste reiziger spoedt zich met zijn
auto van Deurne naar Aarle-Rixtel. Langs
de snelwegen die beide dorpen langs
Helmond met elkaar verbinden. Maar de
zwerver door eigen land neemt de trouwe
makker, die zijn fiets door de jaren
geworden is, en hij rijdt langs binnen-
wegen en rijwielpaden naar de plaats van
bestemming. Misschien twee kilometer
snorren uw banden over macadam en
klinkers, maar verder proeven zij niets
dan zand en grint. Vlak voorbij het
Kerkeind in Deurne buigt de weg naar
Bakel scherp naar rechts. Maar een
breed fietspad loopt gezwind naar
Bruggen en juist op dit punt, waar ge
afscheid neemt van het snelverkeer,
steekt de vierkante kop van een
cementen paddestoel boven het gras uit.
Ge rijdt zo dikwijls aan deze bescheiden
wegwijzer voorbij; maar stop nu eens met
ons af en laat u eens vertellen hoe vanaf
dit punt de afstanden naar de omringende
dorpen luiden. De cijfers zijn kort en
bondig: Deurne 1.2, Beek en Donk 13,
Aarle-Rixtel 12, Lieshout 15, Bakel 3.1,
Gemert 13, Veghel 26 en ’s Hertogen-
bosch 44. Zijn dat geen verrassende
getallen? Had u niet steeds gemeend,
dat Lieshout verder van Deurne ligt dan
Helenaveen? En meende u niet stellig,
dat Beek en Donk verder van Deurne lag
dan 13 kilometer? Deze paddestoel
spreekt duidelijke taal voor degene die
zijn woorden wil verstaan. De bakens van
de toeristenbond voeren u op deze milde
middag langs bronzen eikenlanen en
langs stille bosranden. Zij wijzen u de
weg als ge in twijfel staat op een plek,
waar drie, vier paden tesamen komen. Zij
voeren u door het Brabantse land dat de
zomer nog omhelst, terwijl het in de verte

de herfst al ziet aankomen. Vier
minnaars heeft dit land; vier jaargetijden,
die ieder wedijveren in betoon van liefde
en schoonheid. Hoe komt het, dat wij elk
jaar weer de herfst kiezen? Nooit de
zomer, nooit de winter; maar steeds de
herfst. Ligt het aan de kruidige lucht? Aan
de reuk van brandend loof, die in slierten
over de lege akkers trekt? Aan de
woordeloze weemoed, die elke trektocht
in september tot een welhaast lijfelijk
genot maakt? Is het de belofte van innige
winterdagen, met lange avonden in
vertrouwde sfeer? Komt het door het
veelvoud van gerijpte tinten in bossen,
struiken en hagen? Met welke wind waait
het onbestemde verlangen aan naar een
verre tocht; toch alleen maar met de
doorgloeide luchten uit het vroege
najaar…De herfst draagt haar geheimen
over de aarde als een vrouw die van verre
komt en in het onbekende verdwijnt… Als
men in de toverkring  stapt van haar
bekoring om nu eindelijk eens de sluiers
te verjagen die het geheim verhullen, dan
is het niets en alles tesamen. Dan faalt
elk woord, iedere zin, alle gesprekken…
Dan blijft slechts de gestamelde
gedachte; de herinnering aan een tocht
als vandaag. Langs Bruggen, Molenhof
en Schouw, komt ge op Bakels gebied.
Nu rijdt ge langs Mathijseind en het
Muizenhol naar Beemd, deze weidelijke
naam voor een karrenspoor dat sedert
eeuwen in dezelfde rulle gedaante de
verbinding vormt tussen Bakel en Aarle-
Rixtel. Slechts de verpulverde sintels van
het fietspad kwamen de heidegrond
verharden. De voerman, die voor u uit zijn
paard over de aarden baan leidt, reed op
dezelfde wijze als zijn grootvader: met de
botsende wielen diep in de sporen, met
het zicht op bossen en heide, langs
eenzame huizen, tot aan de eerste
huizen van de Heikant, als het sierlijke
torentje van Aarle-Rixtel behoedzaam
een blauwe koepel boven de bomen
uittilt. Kinderen zoeken met blauwe



mond naar bramen, vanuit een zijweg
nadert een blinkend nieuwe auto, als om
de dromen uit vervlogen dagen te
verdrijven. Dit is het land van berken en
vliegdennen, van oude eiken wallen, met
kreupel hakhout; het land van paars
bloeiende heidevelden. Links blauwt het
silhouet van Helmond tussen de dunne,
rechte stammen van een mastbos. Met
een wijde boog rijden wij om de stad
heen en zo schijnt het alsof de
kerktorens en schoorstenen ons
vergezellen. Nimmer wijken zij, nimmer
komen zij dichter bij ons; steeds groeten
zij ons met de uitroeptekens van een
bedrijvige stad.

Het oude jachthuis.
Vlak voor de klinkerweg van Aarle-Rixtel
zien wij aan de gevel van een oude
boerderij een merkwaardige ijzeren schil-
dering. Als wij afstappen en de afbeelding
nauwkeurig opnemen, zien wij een
jachttafereel. Of is het een vermakelijk
verhaal, want de machtige Sint Bernard,
die als jachthond dienst doet, draagt een
laars aan voor de jager, die ergens ver
weg in het woud met het geweer in de
aanslag staat. Kleuren en figuren zijn
gedeeltelijk vergaan en de tekst kunnen
wij slechts spellen met behulp van de
bewoonster; dat is de weduwe van
Bokhoven-Engels. Zij komt op ons
verzoek gaarne naar buiten en zij ontcijfert
de tekst tot: Het oude jachthuis van
Hendrikus van Schijndel. Juffrouw van
Bokhoven bleef met tien kinderen achter
toen haar man kwam te overlijden. Het
harde en meedogenloze verleden staat in
haar gelaat gegrifd. Moedig heeft zij haar
lot aanvaard en nu de kinderen groter
zijn, blijken de ergste zorgen achter de
rug. De waakhond Fox komt ons luid
blaffende tegemoet. Zoals een paard in
een circus, heeft Fox hier zijn jarenlange
tredmolen in martelende cirkelgang
uitgesleten tot een smalle greppel der
eenzaamheid. Hij slaapt in een rood

olievat, dat in gele letters het opschrift
“Texaco” draagt. Dit is het lot van alle
kettinghonden. Om eenzaam en met een
naar vrijheid hoekerend hart door het
barre leven te gaan. Alle vreemdelingen
aanblaffend met blikkerend gebit en met
het zelfde verschrompelde hondenhart
bedelend om een beetje vriendschap, om
een enkel hartelijk woord, om een stem,
die de klank van genegenheid verraadt.
Deze kleine, goede Fox, die ons
nastaart aan zijn ketting, als hij in ons
een kameraad gevonden heeft. Een
kameraad voor tien seconden. Een vriend
die gaat en nimmer terugkeert. Juffrouw
van Bokhoven heeft een verklaring bij de
hand voor dat oude, verbleekte schilderij.
Vroeger woonde hier een jager en deze
man stuurde geregeld een deel van zijn
buit naar het Hof in Soestdijk. Lange tijd
heeft juffrouw van Bokhoven de brieven
bewaard: dankbetuigingen met fraaie
zegels en geschreven in krullend hand-
schrift. Wij vinden dit een merkwaardige
geschiedenis en wij besluiten dit verhaal
bij gepaste gelegenheid eens voor te
leggen aan de heemkundige kring van
Aarle-Rixtel.
Peter Vink
Helmondse Courant 7-9-1957.
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