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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

C

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, Churchillaan 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-RixtelTel: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 Keyserinnedael, 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
do 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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Parochie O
O...L. Vrouw Presentatie
Week van zaterdag 21 juni t/m vrijdag 27 juni
Zaterdag 21 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Tinus Schepers
Driek Swinkels
(buurt)
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Thieu Driessen
Nol Roijackers
(par.)
Toon Roijackers en familie
Zondag 22 juni - 12e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Marian Gruijters-Sanders
(1e j.get.)
Helena Raijmakers – van Grotel
(1e j.get.)
Joke Smits
(buurt)
Nellie Nissen – Kweens
(buurt)
Piet Biemans v.d. Albers Pistoriusstraat.
Tot welzijn van onze parochie
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Maandag 23 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 24 juni – GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Woensdag 25 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 26 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 27 juni
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

Week van zaterdag 28 juni t/m vrijdag 4 juli
Zaterdag 28 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Harrie Huibers
(j.get.)
Johan van Sleuwen
(par.)
Mia Engelen - Smits
Tot welzijn van de parochie
Zondag 29 juni–13e Zondag door het jaar - H.H. PETRUS EN PAULUS, Apostelen.
JUBILEUM PASTOR TILMAN
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Jan v den Bogaard
(verj.)
Wilhelmina van de Ven – v. d. Sanden
(verj.)
José van de Graef – Verberne
6

Jo van Berne – Lennarts
Jan en Miet Royackers - Swinkels
Maandag 30 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Dinsdag 1 juli
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering
Woensdag 2 juli
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 3 juli – H. Thomas, Apostel.
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering
Vrijdag 4 juli
10.15 uur Mariëngaarde - Eucharistieviering

(Zonnebloem)

GEDOOPT
Iris de Kok, Brabantlaan 4
Julan Groenen, Clovishof 1.
Sophie Griffioen, Clovishof 34.
Jens Vermeltfoort, Beekseweg 5,Lieshout.
Stijn Biemans, Janssensstraat 46.
Rinske Smulders, Molenstraat 21.
OVERLEDEN
Gerard Wouters, 69 jaar, Heindertweg 65.
Doopvieringen De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond zijn op 9 september
a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de sacristie van onze kerk. Deze avond zijn 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 op de pastorie: tel. 381215.
Spreekuren Pastorie 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 maandag is de pastorie altijd gesloten.
Wilt u op Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
ATTENTIE: in de maand juni is de administratie alleen op dinsdag, donderdag
en vrijdagochtend geopend 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.
Misintenties in de maanden juli en augustus
Wilt u Misintenties opgeven, of wilt u afspraken maken voor huwelijken, jubilea, enz.
die in de vakantieperiode vallen, doe dat dan svp tijdig. Misintenties die U in het
gemeenschapsblad (boekje 12) van 30 juni geplaatst geplaatst wil hebben (7
weken), moeten het liefst vóór vrijdag 20 juni bij ons binnen zijn.
Openingstijden tijdens de vakantieperiode juli en augustus.
De administratie van de pastorie is gesloten van 7 juli t/m 5 augustus.
U kunt in die periode alleen voor dringende gevallen naar de pastorie bellen.
7
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Bericht van:
Dankbetuiging
Voor de vele, warme blijken van medeleven na het overlijden
van onze zoon

Pierre Boogaarts
Willen wij onze oprechte dank uitspreken. Dit was een geweldige steun voor
ons. Pierre overleed op 42 jarige leeftijd ten gevolge van een verkeersongeluk.
Marius en Jo Boogaarts - Gerrits

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor het
medeleven na het overlijden van ons moeder en oma

Marietje van Dijck – Wouters
Namens de kinderen, kleinkinderen
en het achterkleinkind.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens
zijn ziekte en na het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Giel Brouwers
Uw bezoek, bloemen, kaarten en de grote belangstelling tijdens de avondwake
en de uitvaartdienst heeft ons goed gedaan.
Sjaantje Brouwers-van Sleuwen, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.
9

Vanaf 1 mei ook Aarle-Rixtel op maandagmiddag open.
Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

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

openingstijden:
ma 13.00-17.00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

openingstijden:
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
10
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Vanuit de Pastorie
uwe kop hangen. Onder de leiding van
hun zanglerares worden het allemaal
prima vocalisten. Misschien? heel misschien zou Lieke van Duppen wel eens
het startsein kunnen geven voor een
‘nieuw’ jongerenkoor in onze parochie.
Vormsel
Hiermee mijn dank aan Rian, Gerrie, en
Annemiek, die onze vormelingen ieder
jaar opnieuw voorbereiden op hun grote
dag. Want het is niet niks! De
voorbereidingsavonden in de lokalen van
‘De Heindert’ waren gewoonweg boeiend
en we hadden weer gemotiveerde
vormelingen.
Door ons Vormsel kiezen we helemaal
om Jezus te volgen. We gaan er
helemaal voor. Door dik en door dun
willen we de Boodschap van Jezus waar
maken. Namelijk, door onze manier van
leven en omgang met elkaar, de liefde van
God zichtbaar te maken, in lief en in
leed. Hiertoe ontvangen we de kracht én
liefde van God “De Heilige Geest”.
Van harte proficiat aan Lisanne, Max,
Nina, Michelle, Tessa, Jessica, Dorette,
Maarten, Marin, Jeroen, Marloes, Imke,
Inge, Walter, Amy, Niek, Marleen,
Lianne, Manouk, en Renske.
Allemaal bedankt voor de mooie attenties. En ook de 2 mooie schilderijen.
‘Picasso’, ‘Deli’ of ‘Dali’, ze kunnen er
niet aan typen. Het zijn echte
kunstwerken geworden. Deze meisjes en
jongens zijn grote artiesten.
Goud bij de Rode Schut
Het was weer groot feest bij de ‘Rode
Schut’. Onze vriend,
Harrie van
Ganzenwinkel werd puur goud. En dat
is natuurlijk uitdrukkelijk gevierd! We
begonnen die stralende dag met een
plechtige Eucharistieviering. Daarna
gingen de feestelijkheden verder.
Harrie, nog eens een dikke ‘Bravo!’ voor
al het goeie en mooie dat gij aan ons
allemaal hebt gegeven.
Gouden feest Pastoor Tilman
Ik ben zo fier als een gieter op Pastoor

Kort woordje van Pastor M.Deli
Fier op rood-wit
Ondertussen is de formidabele feestweek
van onze A.S.V.- vrienden tot een onvergetelijk succes geworden. Het was een
geslaagde gebeurtenis. Alles werd tot in
de puntjes voorbereid door de feestcommissie. Mijn complimenten! Ook de
kerk was op zaterdag 31 mei helemaal
in’t ‘rood-wit’. Het gelegenheidskoor
heeft met hart en ziel gezongen en het
misdienaars korps heeft voortreffelijk
geassisteerd (bedankt Ruud, Hans, Karel
en Thijs!). Onze lieve Heer, houdt van alle
ASV-ers dat was dan ook te merken
(Hans) toen we, na de H.Mis, naar
buiten gingen. Het kruisbeeld in het net
van de goal. Alsof Jezus hiermee zeggen
wou: “Ik wil het doel van jullie leven zijn.
Omdat ik van ieder van jullie hou! “.
Op het kerkplein was de vlaggengroet
van de ‘Rode’ - én de ‘Blauwe’ Schut zo
schoon. Iedere keer opnieuw krijg ik daar
kiekenvlees van. Later in de namiddag
kon ik de bestuursleden van A.S.V., één
voor één feliciteren. (dank u voor het
ophalen, Harrie en Hans).
Na de avondmis terug naar de tent aan
het voetbalplein waar ik heel veel mensen
én vrienden heb ontmoet. Bedankt ASVers voor het vriendelijke onthaal en de
gastvrijheid. (ook voor buitenlanders!)
Schone stemmen
‘s Zondag 1 juni brachten, in De
Lantaarn, vele leerlingen van Lieke van
Duppen mooie liedjes ten gehore.
Hewel, er zit toch veel talent bij ons in
Aarle. Iedereen deed het schitterend en
er kwam een schoon geluid uit ieders
keel (niet te verwonderen ze zijn immers
bij Lieke van Duppen in de leer).
Zelfs één van onze misdienaars ‘Vivian’
verzorgde er een prachtig optreden. Ze
had een klakske op haar hoofd en kon ze
eerst niet direct herkennen (ik had mijn
brilleke niet bij ) maar Vivian zong zo
zuiver als een nachtegaal! Maar ook het
mooie stemgeluid van ‘Majolein’ bleef in
11
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Tilman. Mijne grote kameraad zal op
zondag, 29 juni hier in Aarle-Rixtel zijne
Gouden Jubilé vieren. 50-jaar priester! En
dat is niet niks! (waarvan bijna 36 jaar in
Aarle)
Samen met u allen kijk ik uit naar dit
feest van Pastoor Tilman.
Amai! Het zal een groot feest worden en
we zullen hem op die dag ‘samen’ eens
lekker in de bloemekes zetten.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Stukje Aarle-Rixtel in ZuidSoedan
Hier weer eens een stukje uit Juba, de
hoofdstad van Zuid-Soedan. Ik schrijf dit
in de laatste maand van mijn uitzending.
Op 22 juni aanstaande vertrek ik naar
Khartoum (de hoofdstad van Soedan) om
uit te checken en op 1 juli is mijn laatste
dag in Soedan. Het half jaar is voorbij
gevlogen. Dit omdat het werk als militair
waarnemer mij zo goed bevallen is en
omdat het land zo bijzonder is. De
mensen, hier in ons gebied van verantwoordelijkheid rondom Juba (zo groot als
Nederland), zijn zo ontzettend aardig en
maken het werken hier prettig. Daarnaast
is het bijzonder om te zien dat men hier
nog zoveel jaren terug in de tijd leeft.
Jammer dat de vrede nog aan een zijden
draadje hangt.
13

Zoals ik de vorige keer schreef heb ik
een website
(rinyinsoedan@waarbenjij.nu). Op het
moment dat ik dit stukje schrijf, is de site
bijna 14.000 keer geopend. Dit is gewoon
fantastisch. Het stimuleert me telkens
om weer een goed stukje te schrijven.
In het stukje over de 4-daagse patrouille
naar Gemmaiza, schreef ik dat we 3
nachten doorgebracht hadden in Mongala. In deze plaats is tijdens de oorlog
de katholieke kerk vernield en van mijnen
voorzien. De parochianen hebben nog net
het Mariabeeld kunnen redden, maar het
beeld is flink beschadigd, het hoofd van
Maria is er onder andere af. Het deed mij
denken aan de vernieling van ons Aarles
Mariabeeldje, zo’n 8 of 9 jaar geleden. Ik
vertelde de pastoor dit verhaal en beloofde een nieuw Mariabeeld voor de
parochie mee te brengen. Dorris en
Martien Verberne (voorzitter Mariacomité)
kregen dit verhaal te horen van Tonnie
Gijsbers en vroegen mij ben hen langs te
komen om een beeld te komen uitzoeken. Tijdens mijn verlof ben ik bij hen
langs geweest en heb van hen 2 kruisbeelden, een Heilig Hartbeeld van Christus en een Heilig Hartbeeld van Maria
meegekregen. Zelf heb ik een copy van
onze Aarlese Maria ingepakt en ze na
mijn verlof meegenomen naar ZuidSoedan. Ik heb mijn teamleider gevraagd
om mij nog 1 keer in te plannen voor een
patrouille naar Mongala. Hij vond het idee
fantastisch en zodoende kon ik woensdag 4 juni jongsleden, tesamen met 7
collega’s afreizen naar Mongala. Na eerst
onze gesprekken te hebben gehouden
met het hoofd van de Payam (gewest),
het dorpshoofd, dorpsbestuur, hoofd van
politie en de plaatselijke commandant
van de SPLA (leger van het zuiden) zijn
we naar de Pastoor van Mongala, pater
Lawrence, gegaan. In zijn toekel (huis)
heb ik hem de beelden aangeboden. Ik
heb hem verteld over de historie van onze
Aarlese Maria en de hoop uitgesproken

14
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dat Zij net zoveel voor zijn parochianen
mag gaan betekenen als dat Zij dat heeft
gedaan en nog doet voor onze parochie.
De pastoor was zichtbaar onder de
indruk. Hij dankt mij voor het brengen van
deze beelden en vroeg mij de dank over
te brengen aan Dorris en Martien Verberne, aan onze pastoor en aan de AarleRixtelse parochie. Hij zei mij: “Nu hebben de parochianen weer een Mariabeeld
om voor te bidden”. Hij voegde er aan toe
dat hij nu een band voelde met onze
parochie. Ik moet zeggen het was een
emotioneel moment. Samen zijn we met
hem nog even wezen kijken naar de
Noodkerk (in een oude loods), de buiten
kerk en de vernielde kerk. Gelukkig is er

in het dorp nu een mijnopruimingsdienst
aan de werk, die ook de mijnen rondom
de kerk zullen ruimen. Wanneer zij klaar
zijn zal de kerk worden afgebroken en zal
er een nieuwe, grotere kerk worden
gebouwd (mits hiervoor genoeg geld is).
Voldaan zijn we hierna teruggereisd naar
Juba.
Het is maar een kleinood, maar ik hoop
dat de parochianen er moed uit kunnen
putten om verder te bouwen aan de vrede
in hun omgeving.
Een stukje Aarle-Rixtel in Mongala, ZuidSoedan.
Groeten uit Juba, Zuid Soedan en tot
gauw in Aarle-Rixtel.
Riny van den Bogaard

Geachte inwoners van Aarle-Rixtel,
Zoals u reeds hebt gelezen in het vorige gemeenschapsblad wordt het vijftigjarig
priesterjubileum van emeritus pastoor R.E. Tilman gevierd op zondag 29 juni 2008.
De dag zal beginnen met een plechtige Eucharistieviering om 10.00 uur in onze
parochiekerk waarin de jubilaris zal voorgaan. Na deze viering zal onze jubilaris
met familie en genodigden van buiten Aarle-Rixtel de lunch gebruiken in Gemeenschapshuis “De Dreef” aan De Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel.
Hierna zal van 15.00 - 17.00 uur in “De Dreef” een receptie worden gehouden. Voor
deze receptie zijn geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd, dus, geheel in de
geest van pastoor Tilman, is iedereen welkom. De receptie zal vooral in het
teken staan van ontmoeten, zoals de jubilaris in zijn priesterleven ontmoetingen
altijd hoog in het vaandel had en nog steeds heeft. Elkaar ontmoeten is meer dan
elkaar tegenkomen. Een ontmoeting raakt je, op een echte ontmoeting kun je
teren.
Pastoor Tilman wil u op deze voor hem en ons allen bijzondere dag graag
ontmoeten.
Indien u de jubilaris met een kadootje wilt feliciteren, stelt hij een geldelijke
bijdrage erg op prijs. Voor pastoor Tilman is een mooi feest het grootste kado. Hij
zal uw bijdrage daarvoor dankbaar gebruiken.
kadotip
H. van Eijndhoven
Vice-voorzitter parochiebestuur
15
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Emeritus pastoor Mundus Tilman bij zijn favoriete plekje in de parochiekerk.
De prachtig gebeeldhouwde preekstoel staat boven een waterput, waar volgens
een bijbelverhaal een Samaritaanse vrouw water kwam halen. Daarbij ontmoette
zij Jezus Christus. De jubilerende priester ging hier vaak zitten om inspiratie
op te doen.
Foto Theo Schepers
M. Tilman 50 jaar priester

Gouden parochieherder met
een bijzondere herdershond

(communistische) tegenstrever heette
Peppone, vandaar. En op de bungalow
waar de nieuwbakken pastoor zijn intrek
nam, verscheen in smeedijzeren sierletters ‘Don Camillo’. Anno 2008 woont
Mundus Tilman nog steeds in AarleRixtel. Hij viert er op 29 juni zijn gouden
priesterfeest.

Door Hans van den Heuvel
Carnaval 1972, kletsavond in Ganzegat.
‘Ik mag omvallen als gij onze neie
pestouwer bent’, krijgt een stevige man in
kiel, grote bril op, te horen. ‘Dan val maar
om’, luidt het antwoord, ‘want ik ben het.’
Het zou niet lang duren of heel AarleRixtel kende Mundus Tilman, kersverse
pastoor van de parochie Onze Lieve
Vrouw Presentatie. Al wilde hij zelf liever
pastor genoemd worden, parochieherder.
Maar dan wel een met een bijzondere
herdershond: een bokser, luisterend naar
de naam Peppo. Had een wat overmoedige parochiaan immers niet gezegd
dat hij wel iets weg had van Don Camillo,
de legendarische pastoor uit de boeken
van Giovanni Guareschi? Diens

Spraakmakend, ja. Toen voetbalclub ASV
’33 haar gouden jubileum vierde, stond er
een goal op het altaar tijdens de
jubileummis. Dat bracht de tongen in
beweging, en het betrok de parochianen
nog meer bij ‘hun’ kerk en ‘hun’ pastoor.
Al kreeg die van een minder enthousiaste
collega wel de vraag of hij ook een
frietkraam in de kerk zou bouwen, als die
25 jaar bestond: ‘Hij vond het wat
goedkope theologie van de kouwe grond.’
De jubilaris geeft toe dat enig effectbejag
16
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over de beker spreken, of juist over de
kelk, weet ik het. Dan denk ik: Gaat het
daar nou om? Dat is toch vorm boven
inhoud? Daar kan ik wel eens een
punthoofd van krijgen.’

hem nooit helemaal vreemd is geweest:
‘Met Kerstmis levende schapen in de
kerk, en dan geen drie, maar tien. Als ik
vroeger thuis misje speelde, deed ik dat
niet met een klein doekje om. Ik moest
altijd de grootste sprei hebben.’ Al
schoot hij zijn doel daarmee ook wel
eens voorbij. In een vlaag van ijdelheid
verfde hij zijn wat grijzende haar pikzwart.
Dat leverde hem de gramschap op van
zijn steun en toeverlaat in de pastorie,
huishoudster Sien: ‘Och jee, ik kocht
eens een roze jasje. Dat was toen in de
mode. Roze! Ik mocht het van Sien
alleen buiten Aarle-Rixtel dragen.’
Maar het bracht hem wel in contact met
zijn mensen. ‘Toen ik kapelaan was in
Sint-Oedenrode, droeg ik nog een toog.
Zo ging ik naar de markt, waar ik de huisvrouwen zag – en zij mij. Op de trekpaardendag in Olland hetzelfde; daar trof
ik dan weer alle boeren. Dat contact is
zo belangrijk. Ik ben altijd een man
geweest met een voorkeur voor het
persoonlijke gesprek, eerder dan het
werken met gespreksgroepen en zo. In
die zin heb ik de biechtstoel altijd heel
positief gevonden, daar had je ook heel
direct contact met de mensen.’

Toch wil de 77-jarige priester zich niet
afzetten tegen de kerk, of het bisdom:
‘Maar het is niet altijd ja en amen. De
priesters zijn allang van hun hoge troon
afgehaald, veel eerder dan bijvoorbeeld
artsen, waar dat de laatste tijd pas wat
meer gebeurt dank zij de toenemende
mondigheid van de patiënten. De priester
werd mens om onder de mensen te zijn.
Dat moet je wel leren. Contact, ervaring,
communicatie, die dingen zijn zo
belangrijk.’
Tilman heeft het altijd goed kunnen
vinden met de jeugd. Tientallen jaren
ging hij op zeilkamp naar de Loosdrechtse Plassen, waar jongeren mee konden
uit gezinnen die anders geen vakantie
hadden. Daarmee begon hij als kapelaan
in de Eindhovense parochie Villapark.
Het contact met de jeugd lag hem altijd
na aan het hart. Daarom vindt hij het
extra spijtig dat hij nooit een aankomend
priester heeft mogen begeleiden: ‘Ik denk
dat ik dat heel best had gekund. Maar er
zit toch wel een generatiekloof tussen de
oude garde en de jonge priesters. Met
onze nieuwe pastor, Michael Deli, is het
contact juist voortreffelijk. Maar hij is ook
pas op latere leeftijd priester geworden.’

‘Het priesterschap is een roeping, maar
een stem uit de hemel heb ik niet
gehoord’, zegt Tilman. ‘Als je gewijd
wordt, zeg je: Hier ben ik, Heer. Maar je
weet niet echt wat je zegt. Zoals
wanneer mensen gaan trouwen. Die
geven ook in alle oprechtheid het
jawoord, maar ze hebben geen flauw idee
wat er op hun weg zal komen.’

‘Ik ben dankbaar dat ik dit nog allemaal
mee mag maken. Als pastor ben je van
Christus en je deelt zijn zorg om de
mensen. Maar het gaat erom: Hoe vertaal
je het? Ik besef wel degelijk dat ik
bevoorrecht ben om de meest intieme
momenten van vreugde en verdriet te
mogen delen met de mensen. Wie mag
erbij zijn als een man aan het sterven is,
behalve zijn vrouw en de kinderen? Alleen
de priester, die de bediening doet. Geen

‘Het tweede Vaticaans concilie, van 1962
tot 1965, leek het instituut kerk wat meer
naar de achtergrond te brengen. Het zou
meer ‘Gods volk onderweg’ worden. Daar
is uiteindelijk toch niet zo veel van
terechtgekomen. Nu nog zijn de regeltjes
heel belangrijk. Zo mogen we volgens de
nieuwe liturgie straks alleen nog maar
17

Drukkerij Aarle-Rixtel

Werken in de zorg is leuk!

De Zorgboog groeit sterk in de regio Helmond.
Daarom zijn we voortdurend op zoek naar
nieuwe collega’s voor diverse functies,
zoals verzorgende en verpleegkundige.
Houd je van mensenwerk en wil je graag
een leuke en uitdagende baan in de zorg?
Aarzel niet! Kijk voor een actueel
vacatureoverzicht en meer informatie op
www.zorgboog.nl of bel: (0492) 348 404.

18

1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
G emeenschapsblad
A arle-R ixtel
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Bericht van:
familie, maar je bent er wel bij. Al ben je
natuurlijk geen vreemde. Ik heb altijd
iedereen gekend. Dat is nu inmiddels
vrijwel onmogelijk geworden, met wel vijf
parochies voor één pastor.’

receptie bewust geen uitnodigingen
gestuurd. Het mooiste cadeau is gewoon
als iedereen komt.’’ Tastbare geschenken heeft hij niet nodig, al is een
financiële bijdrage voor het feest welkom.

Fijne herinneringen, maar daarmee is het
priesterleven nog niet één groot feest: ‘Je
bent ook wel eens eenzaam. Als
iedereen na de Paaswake gezellig naar
huis gaat voor het krentenbrood en zo,
moet jij in de kerk nog van alles doen.
Daarna zit je wel alleen in je huiskamer.
Ik vond dan vaak troost en inspiratie bij de
waterput in de kerk, mijn favoriete plekje
onder aan de preekstoel.’

Programma zondag 29 juni
10.00 uur H. Mis in de parochiekerk
11.15 uur Vendelgroet op het kerkplein
12.15 uur Serenade bij gemeenschapshuis De Dreef
15.00-17.00 uur Receptie voor iedereen in
De Dreef

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Het hoogtepunt van zijn tijd in AarleRixtel was voor de emeritus pastoor zijn
benoeming tot ereburger: ‘Daar was ik
best wel trots op.’ En het dieptepunt?
Diepe zucht: ‘Toen er vier kinderen uit
één familie verongelukten, terwijl ze alles
geregeld hadden voor hun trouwerij. Daar
stond ik tussen vier kisten op het
kerkhof. Vreselijk.’

Samen Eten met de KBO
Op zondag 6 juli 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,- . Om het etentje door te laten gaan
moeten minimaal 20 personen aanwezig
zijn. Koopt uw diner bonnen voor
woensdag 2 juli 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.
Graag tot ziens
Cor Verschuuren

Terug naar ASV ’33. Want het hart van
Mundus Tilman klopt ook voor voetbal.
Dat bewijst ten overvloede de vlaggenmast in zijn voortuin, waar regelmatig de
PSV-vlag in top gaat. Cadeautje van oudspeler Harry Lubse. Op 31 mei was het
eigenlijk op de dag af vijftig jaar geleden
dat Tilman priester gewijd werd. Exact
ook de datum dat ASV het 75-jarig
bestaan vierde, onder meer met een
jubileummis. ‘Ik had daarbij stil moeten
staan bij de planning van mijn feest. Ik
wist dat ASV al twee jaar aan het sparen
was voor het jubileum. Daarom heb ik
gezegd: Schuif mijn feest maar een paar
weken op. Dat zou vroeger ondenkbaar
zijn geweest. Een pastoor ging zijn
gouden feest toch niet verzetten? Het
komt bovendien goed uit. De gilden en de
harmonie moeten toch al vaak genoeg
uitrukken in de meimaand. Ik heb voor de
19
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De uiteindelijke Dorpencup met de Grote
Oren, ging dit jaar naar “Dû – Tie – Ut”
uit Aarle-Rixtel. Proficiat “Dû – Tie –
Ut”. Hier volgt de totale uitslag van het
gezellige Dorpen toernooi: 1e “Dû – Tie –
Ut” uit Aarle-Rixtel; 2e Lieshout II; 3e
Mariahout; 4e Lieshout I; 5e Erp; 6e
Boekel; 7e Gemert II; 8e Gemert I.

“Dû – Tie – Ut” Wint Dorpen
Toernooi 2007 - 2008.
“Dû – Tie – Ut” uit Aarle-Rixtel wint het
jaarlijks terug kerende Jeu de Boules
toornooi 2007- 2008. Dit jaar
georganiseerd door de Jeu de Boules
club Gemert. De eerste wedstrijd werd
gespeeld op 26 november 2007 en het
daverde sluitingstoernooi was zondag 25
mei 2008. Deze middag was weer zoals
we gewend zijn, perfect verlopen. De zes
dorpen kwamen nog eens een keertje
bijeen. Om elkaar nog eens te bestrijden.
Wie persoonlijk de sterkste is. Winnaar
van deze onderlinge strijd is geworden de
heer Hans van Roij van “Dû – Tie – Ut”

20
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FANCY FAIR
Missieklooster Heilig Bloed
Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel
op zaterdag 28 juni en zondag 29 juni
van 11.00 uur tot 17.00 uur
Er is een loterij met prachtige prijzen.
Maar er is ook van alles te koop:
handwerk, boeken, religieuze artikelen,
grammofoonplaten, 2e hands spullen
en nog veel meer....
Natuurlijk is ook voor kinderen
van alles te doen.....
De BBC Jazzband o.l.v. Richard Beeren
zal op zaterdag tussen 14.30 en 16.30
muziek ten gehore brengen.
In de eetzaal van de zusters wordt u weer
verwend met: Koffie/thee, warme wafels
met kersen (met of zonder slagroom)
Entree euro 1,—
Kinderen t/m 10 jaar vrij
Met de opbrengst helpen wij onze
medezusters in Bamanya

(D.R. Congo)
een school te bouwen.
HARTELIJK WELKOM

Noot van de redactie

Velen van U zal het zijn opgemerkt dat in
het Gemeenschapsblad nr. 10 enkele
pagina’s verkeerd zaten.
Een en ander is geschied buiten onze
schuld om.
Vanuit de redactie zijn daartoe de
geëigende stappen ondernomen.
Echter voor dit ongemak bieden wij U
onze excuses aan.
Anonieme klach(ten):
Naar aanleiding van een binnengekomen
anonieme klacht, delen wij mede dat
deze niet behandeld zal worden.
Namens de redaktie.

Dankbetuiging
Namens Ingrid Verhaeg en haar kinderen bedankt voor alle reacties en
medeleven bij het overlijden van haar man Ton in Frankrijk.
Franca Verhaeg

Dankbetuiging
Het doek is definitief gevallen.
Er hangen gordijnen voor de etalages van Karel van Baal Elektra.
Wij willen langs deze weg al onze klanten bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen gedurende de voorbije 47jaar.
Onze andere relaties willen we bedanken voor de goede samenwerking in al die
jaren.
Karel en Tiny van Baal
21
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Harrie van Ganzenwinkel 50 jaar
bij het St. Margaretha Gilde.
Zaterdag 14 juni 2008 herdacht Harrie van
Ganzenwinkel het feit dat hij 50 jaar lid is
van het St. Margaretha Gilde, beter
bekent als het “Rooi Schut”. De gildebroeders haalden hem op om 9.00 uur en
gingen vandaar uit naar de kerk voor de
H. Mis, die om 9.30 uur begon. Zoals
gebruikelijk is Reportad op bezoek bij
Harrie en Dinie van Ganzenwinkel. Op
een bijzondere wijze werd ik ontvangen.
Aangezien het nog lekker is om buiten te
gaan zitten, kwam Dinie met blauwe
kussen voor de tuinstoelen aanzetten.
Alle bloementjes in de tuin zijn rood,
geen enkele blauw bloemenke te
bekennen. Maar wel blauwe kussens
voor in de stoelen. Ge moogt er gerust op
gaan zitten, het zijn maar blauwe! Ik
moet zeggen, ze zaten goed. Harrie
vertelt dat hij op jonge leeftijd al lid
geworden is van het Rooi Schut. Zijn
vader was wel een fan van de Rooie
Schut, maar was geen lid. Zijn broer Jan
wel. Eigenlijk was ik er al eerder bij,
maar op elf jarige leeftijd ben ik echt lid
geworden. Als nieuwkomer kreeg hij een
“diep trûmke” van iemand die wegens
omstandigheden is gestopt. Een paar
jaar later werd hij vendelier. Op 21 jarige
leeftijd schoot hij zich tot koning van het
Rooi Schut. Hij mocht zich drie jaar
koning noemen. Hij was de jongste
koning van Kring Peelland. Op oudere
leeftijd werd hij stokkendrager. En als je
bestuurslid bent moet je een voorbeeld
zijn voor de jeugd. Ik heb nooit ambities
gehad om bestuurslid te worden, verteld
Harrie. Want ik hou van gezelligheid en ik
durf op tijd wel eens een grap uit te halen.
Ja, we hebben in het verleden best veel
grappen uitgehaald. Op de Trompetter de
schutsboom van de Blauwe Schut
uitgegraven, zodat die de andere dag veel
22

werk te verzetten hadden. Maar vernielen
deden we nooit iets. Hebben jullie veel
leden? Bijna vijftig, maar we hebben wel
veel jonge leden erbij gekregen de
voorbije jaren, dat vindt ook iedereen erg
fijn. Op 18 mei 2008 hadden we Kringgildendag in Stiphout, de Rooi Schut
presteerde het daar om 11 prijzen in de
wacht te slepen. En dat hebben we te
danken aan de inzet van voornamelijk de
jeugdige leden. Van de familie Leenders,
vielen vader en twee zonen in de prijzen.
In het vorige Gemeenschapsblad hebt u
de prijswinnaars vermeld zien staan. We
deden met 15 tamboers mee in de
optocht, dit is gewoon prachtig om te
zien. Maar ook ons bestuur is sinds vorig
jaar erg verjongd. Van de achtbestuursleden zijn er vijf jeugdigen. Van de
ouderen zitten in het bestuur: Frans
Coppens, hoofdman; Hans Biemans,
bestuurslid; Harrie van Ganzenwinkel, 2e
schatbewaarder. De jongeren zijn allemaal in de twintig: Jurgen Peters, deken /
schrijver; Teun Heinsbergen, 1e penning-

gildebroeders van het Rooi Schut. En
zegt Harrie, wat we eraan overhouden
kunnen we goed gebruiken, want over
twee jaar organiseren wij de Peelland
Kring Gildendag. Onze gilde broeder
Henk de Hair is bestuurslid van het
regionale bestuur. Als ik het goed
beluister hebben ze zaterdag een heel
fijne en gezellige patronessendag in hun
Gildehuis aan de Havenweg gehad. Harrie
is dit jaar de enige die een jubileum te
vieren heeft. Volgens mij is dit een reden
om Harrie en zijn vrouw Dinie eens fijn in
de Rooi bloementjes te zetten. Want
Dinie moest tijdens het gesprek ons
alleen laten, want de werkzaamheden in
het Gildengebouw riepen. En wat je
afspreekt moet je ook nakomen is daar
het gezegde. Ja, zegt Harrie, wij zijn nu
nog stokkendrager, dadelijk komt als
laatste de Hoge Hoed. (Dat is het laatste
bij het Rooi Schut.) Harrie en Dinie
bedankt voor het gesprek en de koffie,
want deze smaakte al zittend op een
blauw kussen perfect. Reportad.

meester; Ronald de Jong, 2e penningmeester; Stijn Hendriks, 2e deken /
schrijver; Niels Leenders, 1e schatbewaarder. Ik mag gerust stellen, zegt
Harrie, dat we bruisen van energie door
ons jeugdig bestuur. Als oudere
bestuursleden hebben we de taak om de
tradities in ere te houden. Dus nemen we
de tijd om deze jongeren in het Gildenleven en tradities zoveel mogelijk uit te
leggen. Hoe zijn deze ontstaan, welke
betekenis zit eraan verbonden. Ja, zegt
Harrie, we zijn ook naar ons nieuwe
gildehuis verhuisd. Café de Gieterij werd
gesloten, dus noodgedwongen moesten
we een keuze maken, waar we naar toe
wilde gaan. Maar de leden hebben
democratisch gekozen voor de Lantaarn.
Intussen zijn de kasten met de schilden
opgehangen in de Lantaarn. Ja, zo een
verhuizing brengt veel werk met zich
mee. Jullie staan te boek als een
gezelligheidsclub. Ja, dat klopt wel. We
zijn sfeermakers en daar staan we
bekend om in de regio. We hebben veel
actieve leden. Het is geweldig als leden
zich inzetten voor het schut. En dat geeft
ook een onderlinge goede sfeer en band.
En het is fijn als niet altijd dezelfde zijn
die moeten komen opdraven. We hebben
een goede club mensen en daar zijn we
zuinig op. Harrie jij hebt altijd bij de Edah
gewerkt in Someren. Ja en met veel
plezier. Dan is het sneu dat je na 39 jaar
moet constateren dat je bedrijf zo naar
de verdoemenis gaat. Gelukkig werk ik
sinds september 2007 met plezier bij de
Sligro in Veghel. Het is minder ver dan
Someren. Ik ben er in een kwartier. Maar
ik mag binnenkort met de Vut. Met
september heb ik wat meer vrije tijd. Ja,
ik heb best nogal wat schilderwerk te
doen. Het onderhoud van ons Gildegebouw aan de Havenweg doe ik voor
een groot deel. Ja, ze noemen mij wel
eens Harrie Kladder. Ik zag Harrie ook op
de kunstmarkt op kasteel Croy, ja zegt
Harrie, wij zorgden voor de warme hap en
de drank. Deze werden verzorgd door de

Als ik aan sommige mensen vraag,
bent u al meegeweest met de Kosmos1,
krijg ik steevast als antwoord,
waar vliegt dat ding dan wel niet heen.
Als ik dan weer zeg,
dat ding vliegt niet,
maar het vaart,
dan gaat dat met onbegrip gepaard.
Het is trouwens een mooie naam,
voor het pontje bij de Oranjelaan
waarbij rond schooltijd,
kinderen geduldig wachtend in de rij
staan.
Met kleinkind Luc,
bedacht ik een truc,
reed via d’n Aarlese kant,
over de Laarbrug,
naar d’n Bikse kanaalrand.
We konden meteen aan boord
en in een mum van tijd,
was voor ons deze overtocht,
een historisch feit !!!
RD
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www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Campagne laat zien dat in iedere roker
een stopper zit

Ook de ‘stiekem-op-het-toiletroker’ kan stoppen
Helmond, 3 juni 2008 – Bijna een derde
van de ex-rokers ging ’s avonds nog even
snel naar het tankstation om sigaretten
te halen. En bijna een op de tien haalde
wel eens peuken uit de asbak om te
kunnen roken. Zelfs notoire rokers die
van alles deden om te roken, hebben
bewezen dat ze kunnen stoppen. Zo blijkt
uit onderzoek van TNS–NIPO die in
opdracht van STIVORO onderzoek heeft
gedaan onder 1200 rokers en ex-rokers,
dat onlangs is uitgevoerd. De resultaten
maken duidelijk dat iedereen kan
stoppen. Dat gegeven staat dan ook
centraal in de nieuwe, gezamenlijke
campagne ‘In iedere roker zit een
stopper’ van KWF Kankerbestrijding,
Nederlandse Hartstichting, Astma Fonds
en STIVORO. De campagne is afgelopen
maandag gestart.
Volgens Cora Honing van KWF
Kankerbestrijding is de insteek van de
campagne te laten zien dat rokers die
heel ver gingen om te kunnen roken, ook
kunnen stoppen. “Zoals een vrouw die
peuken uit de stofzuigerzak haalde om er
vervolgens nog een shagje van te draaien.
Ook zij is erin geslaagd te stoppen. Ze is
daar blij mee en is er trots op. In iedere
roker zit dus een stopper. Dat willen we
hiermee uitdragen.”
De-wat-deed-ik-als-ik-maar-konroken-top 5 van ex-rokers:
1. ’s avonds nog even snel naar het
tankstation (29%)
2. roken in de buurt van kinderen
(28%)
3. buiten in de regen roken (22%)
4. omweg nemen (17%)
25

5.

stiekem op het toilet roken (12%)

Uit het onderzoek van TNS-NIPO blijkt
ook dat 61% van de rokers een ex-roker
kent van wie ze het idee hadden dat die
nooit zou kunnen stoppen. Hoe en
wanneer mensen stoppen met roken,
bepalen ze overigens zelf. Daarbij kan
stoppen-met-rokenondersteuning
op
maat goed van pas komen. Hiervoor,
maar ook voor allerlei handige tips,
kunnen rokers terecht op www.stivoro.nl.
En dan zijn er volgens het TNS NIPOonderzoek ook nog ex-rokers die een
stapje verder gingen, zoals peuken uit de
asbak (8%) of de vuilnisbak (1%) halen.
Of half opgerookte peuken van de straat
oprapen (1%). Uiteindelijk zijn ook zij erin
geslaagd om te stoppen.
‘Stopstory’ op stoppen-met-rokensite
De ‘In iedere roker zit een stopper’campagne bestaat uit verschillende
elementen,
waaronder
tven
radiocommercials waarin ex-rokers aan
het woord komen. Ook wordt er een
speciale campagnesite gelanceerd, die
bereikbaar is via www.stivoro.nl. Hierop
kunnen gestopte rokers hun eigen
‘Stopstory’ kwijt en kunnen ze via de
zogenoemde
‘Stopknop’
anderen
motiveren om ook te stoppen.
TNS-NIPO: naar schatting 340.000 rokers
van plan komende weken te stoppen
De
campagne
sluit
aan
op
ontwikkelingen als de accijnsverhoging
op tabaksproducten en de invoering van
rookvrije horeca per 1 juli 2008. Die
datum is voor veel rokers aanleiding om
te stoppen. Uit gegevens van TNS-NIPO
blijkt dat naar schatting 340.000 rokers
van plan zijn de komende weken al of
rond 1 juli te stoppen.
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Uiteindelijk kijken wij dan ook terug op
een zeer geslaagde feestweek en willen
wij alle vrijwilligers enorm bedanken voor
hun inzet die het mede mogelijk heeft
gemaakt om van deze feestweek een
onvergetelijk succes te maken.
Winnaars loterij A.S.V.’33
Vanwege het 75-jarig bestaan van
voetbalvereniging A.S.V.’33 is speciaal
een grote loterij georganiseerd. Op vrijdag
30 mei heeft de trekking plaatsgevonden
onder toezicht van notaris Otten &
Gerrits te Gemert.
De winnaars zijn:
1. Herenfiets op lotnummer 01358
(Alex, Hans, Johan, Lawrence)
2. Damesfiets op lotnummer 00155
(T. Roijackers)
3. Kinderfiets op lotnummer 07039
(J. Martens)
4. Flatscreen TV op lotnummer 02379
(Fam. Baboeram)
5. Flatscreen TV op lotnummer 01662
(D. van Zoggel)
6. Toshiba Laptop op lotnummer 00665
(Fam. Kersten)
7. Tom Tom op lotnummer 00534
(I. van de Broek)
8. Autoradio op lotnummer 01978
(Ria en Willy Heesakkers)
9. Beauty arrangement op lotnummer
00309 (Johan Verschuuren)
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!!
De prijzen zullen zo spoedig mogelijk
persoonlijk worden overhandigd.

Feestweek
A.S.V.’33
grandioos succes!!
Voetbalvereniging A.S.V.’33 kan terugkijken op een zeer geslaagde feestweek
in verband met haar 75 jarig bestaan. Zo
begon de feestweek van de jubilerende
Aarle-Rixtelse voetbalvereniging met een
internationaal jeugdtoernooi voor de C- en
D-teams. Met ploegen uit Duitsland en
Frankrijk, maar ook (hoofdklasse)teams
uit de eigen regio. Om deze happening te
laten slagen was zeer zorgvuldig een
draaiboek opgesteld en hebben bijna
honderd vrijwilligers keihard gewerkt om
ASV’33 twee dagen lang de belangrijkste
voetbalvereniging in de regio te laten zijn.
En het is ze gelukt om vijfhonderd
spelers, begeleiders en even zoveel
ouders en belangstellenden een meer
dan warm gevoel te laten krijgen bij de
opening met de vlaggenparade en het
spelen van de volksliederen. Voetbalvereniging Geldrop was in dit toernooi de
grote winnaar. Zowel in de C- als in de Dklasse won de club. Op dinsdag, donderdag en vrijdag werd een ouderwetse
fietsdriedaagse gehou-den. Bekende en
minder bekende Aarlenaren hebben op
een fiets die op rollen staat tegen de klok
gefietst. Het team B1 van A.S.V.’33 was
de grote winnaar en zette de snelste tijd
neer op de 1000 meter.
De woensdag stond in het teken van de
jeugdmiddag en de seniorenavond. Beide
evenementen werden druk bezocht.
Clown Malle Mat kwam de jeugd
vermaken met zijn grappen en grollen. De
seniorenverenigingen in Aarle-Rixtel
werden ’s avonds vermaakt met een
optreden van “Un Bietje Brabant”.
Afgelopen zaterdag werd, na een H. Mis
en koffietafel, de feestweek afgesloten
met een receptie en een feestavond voor
alle leden en oud-leden van de
voetbalclub.
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Succesvolle start WMOSERVICEPUNTEN Aarle-Rixtel,
Lieshout en Mariahout.
Op 14 april jl. zijn de Wmo-Servicepunten
in Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout van
start gegaan. Er worden in de 3 kernen
spreekuren gehouden 3x per week 1
ochtend, middag en avond. Dat betekent
dat de inwoners zelf een passend tijdstip
kunnen gaan zoeken. In de eerste week
(14-4 en 17-4) zijn de servicepunten
geopend. De vrijwillige medewerkers
geven op uiteenlopende terreinen informatie en advies. Hulp vindt plaats met
vraagverheldering, gerichte verwijzingen
en beantwoording van de individuele
vragen. Iedereen kan hier terecht.
Een Wmo-servicepunt is anders dan een
lokaal loket. De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kent 9 prestatievelden. De inwoners kunnen in de
servicepunten voor uitlopende vragen
terecht. Er is veel aandacht voor het
geven van informatie en advies en een
stuk ondersteuning en op een later
tijdstip, indien mogelijk ook bemiddeling,
op het gebied van wonen, vervoer, welzijn, zorg. Er zijn geen kosten verbonden
aan bezoek aan het servicepunt.
Locaties en openingstijden:
Wmo-servicepunt Aarle-Rixtel:
Telefoon:
0492-383959
Email: wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
Maandag:
10.00-12.00 uur
Dinsdag:
18.30-20.30 uur
Donderdag:
13.00-15.00 uur
Wmo-servicepunt Lieshout:
Telefoon:
0499-323927
Email: wmo-lh@welzijnlaarbeek.nl
Maandag:
18.30-20.30 uur
Woensdag: 10.00-12.00 uur
Donderdag: 13.00-15.00 uur

Wmo-servicepunt Mariahout:
Telefoon:
0499-423238
Email: wmo-mh@welzijnlaarbeek.nl
Dinsdag:
18.30-20.30 uur
Woensdag:
10.00-12.00 uur
Donderdag:
14.00-16.00 uur
Bezoekers:
Het is nog erg vroeg om een goed beeld
te krijgen van de bezoekersaantallen en
de vragen die er worden gesteld. In de
meivakantie zijn gedurende twee weken
een aantal spreekuren uitgevallen. Per 30
mei is de stand van zaken opgemaakt: er
zijn 50 (!) bezoeken geregistreerd
waarvan de meeste in Aarle-Rixtel.
De belangrijkste vragen momenteel zijn:
·
informatie en aanvragen over het
collectieve vervoer,
·
informatie en aanvragen van de
parkeerkaart
·
informatie over PGB
·
aanvraag hulp bij vervoer en/of
klussen
·
sociale alarmering
Het aantal vrijwilligers is toereikend,
echter in Aarle-Rixtel zijn van de 6
vrijwilligers per 1 juni, 4 mensen over. Dat
betekent dat we mensen gaan werven. In
Lieshout daarentegen zijn er 2 kandidaten bijgekomen. De totale groep bestaat
uit 23 vrijwilligers. Alle vrijwilligers hebben
een vrijwilligerscontract en een vrijwilligersreglement ontvangen.
Afstemming met de Gemeente vindt
plaats door:
Maandelijks werkoverleg tussen de
Wmo-Servicepunten en Wmo loket
gemeente;
De vrijwilligers lopen allemaal stage 1
ochtend bij het Wmo loket;
Telefonisch overleg tijdens de spreekuren.
Al met al een goede start van de
servicepunten. Uiteraard met dank aan
de grote inzet van onze vrijwilligers!
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do :13.30-18.00 uur
Vrij
: 13.30-21.00 uur
za
:09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Vraag naar onze aanbiedingen!
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bijeen wist te schieten. Met maar liefst
275 punten werd hij koning, op de voet
gevolgd door de voormalige koning Frank
Schepers welke met 272 punten prins
werd. Compoundschutter Toon van Hoof
eindigde op een keurige derde plaats
maar viel helaas net buiten de prijzen.
Leuke bijkomstigheid is het feit dat
precies 60 jaar geleden in 1948 de opa
van Erwin, Gerard Wijnhoven koning
werd.
Na de huldiging was het tijd voor het
koningschot. Natuurlijk werd de pijl in de
roos geschoten waarna het feest
losbarstte en de koning op handen werd
gedragen. Na het officiële gedeelte werd
er nog lang nageborreld op de doel
achter café van Bracht en werd er
teruggeblikt op het geslaagde feest wat
vorige week zaterdag werd gehouden
voor de leden ter ere van het 150-jarig
bestaan van de vereniging.

Erwin Wijnhoven
koning “De Eendracht”
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Zaterdag 31 mei werd er bij handboogvereniging “De Eendracht” uit Aarle Rixtel
gestreden om de koningstitel. De schutter welke op deze dag het beste schiet
mag zich een jaar lang “koning” noemen.
Omdat we tegenwoordig beschikken over
een grote schare jeugdleden hebben
deze ’s middags apart gestreden om de
titel “jeugdkoning” en “jeugdprins(es)”. Het
was een spannende strijd waarbij evenals
vorig jaar Mark v.d. Bogaard zijn zenuwen
het beste onder bedwang kon houden.
Met een keurige score van maar liefst
233 punten werd hij jeugdkoning. Ook
aanstormend talent Amy Pennings wist
zich goed stand te houden tussen de
concurrentie. Met een mooie score van
228 punten mag zij zich een jaar lang
“jeugdprinses” noemen.
Voor de volwassen leden werd ’s avonds
geschoten om het koningschap. Na een
lange en zenuwslopende strijd was het
Erwin Wijnhoven die de meeste punten

Dovens Meubelen Milheeze. Klokken,
Schilderijen, Matrassen, Dekbedden,
Overtrekken, Handdoeken en diverse
andere artikelen. Kerkeind 38 Milheeze.
0492-341553.
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Alle jeugdleden zijn welkom . Attc’77
verwacht weer een totale opkomst. Zowel
de jongste als de oudere jeugd mag het
hele weekend onder de bezielende leiding van Wilma van Beek alle energie
richten op de tafeltennis en andere
spelletjes. Ook wordt gezamenlijk gegeten, wat dit gaat worden en of er een
actieve deelname van de kandidaten bij
nodig is, is nog een verrassing.
Het weekend erna opent de tafeltenniszaal opnieuw, maar dan voor de roefeldag
op 14 juni 2008. Via de basisscholen
hebben kinderen zich kunnen opgeven en
worden ze in groepjes van 10 gedurende
een half uur getrained in het tafeltennis.
Een lange volle dag voor onze jeugdtrainers dus. Op vrijdag 11 juli 2008 vindt
het afsluitingstournooi plaats. Alle leden
en hun partners zijn welkom om deze
avond op een andere manier met
pingpong bezig te zijn. Afwijkende batjes
en tafels zonder net en dergelijke vergen
een andere systematiek en behendigheid. Altijd leuk om mee te doen, een
gezellige sfeer en een lekker hapje zullen
niet ontbreken.

Fietstocht ATTC’77
zonovergoten geslaagd
Afgelopen zondag 1 juni 2008 heeft
tafeltennisvereniging ATTC’77 haar
jaarlijkse fietstocht gehouden. Ondanks
het slechte weer op vrijdag en zaterdag
waren de weergoden ons op zondag
gunstig gestemd.
Het zonnetje scheen en zo hebben 55
leden van de club de 37 kilometer
fotofietstocht gereden door een prachtig
Aarle-Rixtel, een volop ontluikend
Helmond, een pittoresk Mierlo, inclusief
een aardige braderie waarbij “gekluund”
moest worden, en een onovertroffen mooi
Croy. De foto’s waren soms gemakkelijk
te vinden en andere keren weer hartstikke moeilijk , zo stond het gras hoog
in de sloot en heeft de organisatie nog
even moeten snoeien omdat het plaatje
anders onherkenbaar was. Alle deelnemers bleken gewonnen te hebben. Een
van de groepen had overigens aansluiting
van een stelletje uit Beek en Donk
gekregen: die vroegen nog of het de fietsroute was van de tafeltennisvereniging.
Dat was het geval maar toen hun
routebeschrijving steeds grotere vragen
opleverde bleek uiteindelijk dat zij de
routebeschrijving van onze zustertafeltennisvereniging uit Beek en Donk
hadden. Met een goed verzorgde
barbecue werd de dag afgesloten.
Volgend jaar weer!
www.nttb.nl/attc77

Geslaagd jeugdweekend
tafeltennisvereniging
Aarle- Rixtel
De jeugd van Attc’77 had een een
geweldig weekend, ze sliepen met 19
kinderen in de tafeltennishal. Op zaterdagmiddag kwamen ze om ongeveer
15.00 uur gepakt en gezakt aan, groot en
klein. Spullen werden weggezet en eerst
lekker voetballen en alle turntoestellen
uitproberen, gezellig met zijn allen
gourmetten. Daarna hadden ze een
speurtocht door Aarle-Rixtel met een
ruilspel. Dat was heel gezellig en wat ze
allemaal meebrachten was grandioos.
Daarna werd er een kwis gehouden: ren
je rot, ook heel leuk. Op tijd wat drinken
en snoepen maar er moest ook naar bed

ATTC’77 na competitie nog vol
programma tot aan sluiting van
de tafeltennishal.
Na de succesvolle fietstocht van 1 juni
2008 wordt aanstaande weekend 7 en 8
juni 2008 het jeugdweekend gehouden.
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gegaan worden, dat viel niet mee, eerst
de kleinsten maar de rest bleef lekker in
de kantine zitten kletsen. Er waren er bij
die de hele nacht niet geslapen hebben,
dat kon je uiteraard ook wel zien, lekker
stoer doen, maar de volgende dag merk
je dat toch wel. ‘s Morgens gezamelijk
ontbijten en om ongeveer 11.00 uur
kwamen de ouders de kinderen weer
ophalen, het was een zeer geslaagd
slaapweekend. Het is al weer voor het
derde jaar dat de kinderen dat mogen en
ze vinden het allemaal geweldig. Het
leuke is dat klein en groot met elkaar
spelen zonder dat er een keer ruzie is.
Voor de leiding was het wel zwaar die
sloegen ook een nachtrust over, maar als
de kinderen het leuk hebben dan hebben
die het ook leuk.
Attc’77

Daarna gaat de hal weer voor de vakantie
sluiten. De preciese periode krijgt u nog
van ons door.
Eerst nog even in de touwen!
www.nttb.nl/attc77
nb op maandag, woensdag,donderdag en
vrijdag is de hal tot 12 juli 2008 gewoon
geopend!

www.gemeenschapsblad.nl

Jeugd3daagse
2008!
Gaat weer spetteren!
Nu de temperaturen weer stijgen gaat
het steeds meer kriebelen…Nog een
paar weekjes naar school, een paar
weekjes vakantie en dan…. Gaan we er
weer voor! Wat ons betreft kan de
Jeugd3daagse 2008 nu alvast beginnen.
Wij van de organisatie (die in die oranje
shirts) kunnen haast niet meer wachten
tot het eindelijk 12, 13 en 14 augustus is!
Er hebben zich dit jaar weer heel veel
kinderen zich opgegeven, wel 314.
Waarvan 192 tussen de 4 en de 8 jaar
zijn en 122 tussen de 9 en de 12 jaar
zijn. We zijn ook dit jaar weer heel erg
blij dat we ons record van vorig jaar weer
verbroken hebben! Daarom hebben we
besloten het dit jaar weer leuker,
gezelliger en feestelijker te maken dan
andere jaren! We hebben dit jaar mooier
weer besteld als vorig jaar. Alle regen
moet maar in het buitenland vallen half
augustus, want slecht weer kunnen we
niet gebruiken. We zijn nog wel op zoek
naar wat leiding. Dus als je nog tijd hebt
op 12, 13 of 14 augustus of je hebt je
rooster binnen en je weet nu wel wanneer
je kunt komen helpen neem dan contact
op met Elke Beekmans 382778 of met
Hans Schepers 383758. Als je niet mee
doet als leiding zal je er ook dit jaar weer
spijt van hebben!
Om al onze creativiteit uit te kunnen
voeren hebben we ook materiaal nodig.
We zitten op dit moment nog te springen
om verf en tex! Als je nog een mooi
kleurtje of wit hebt staan en je doet er
niks meer mee, dan zijn wij er heel erg
blij mee! Je kunt dit afgeven bij Petra
Suurs Brabantlaan 72 381328. Ook als je
ons financieel nog wilt steunen kan dat
natuurlijk altijd. Je naam komt dan in het
gemeenschapsblad en op ons MEGAsponsorbord!
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caat dat werd uitgereikt door mevrouw M.
van Leeuwen van de gemeente Helmond.
Zij was heel blij dat er nog steeds
mensen gevonden worden die bereid zijn
wat tijd vrij te maken om andere mensen
te helpen. Als ouders beter in hun vel
zitten, hebben de kinderen daar vanzelf
ook baat bij! Home-Start blijft op zoek
naar nieuwe vrijwilligers! We vragen voor
dit vrijwilligerswerk ervaring met kinderen
( eigen kinderen of via werk) en een paar
uurtjes van uw tijd; u krijgt er veel
voldoening en leuke collega’s voor terug!
Wij bieden o.a. begeleiding van een
professionele coördinator, gezellige
collega’s en de Helmondse vrijwilligerskaart .Interesse? Kom dan vrijblijvend
kijken en luisteren op onze informatieochtend op donderdag 19 juni van 1012u . Enkele vrijwilligers zijn aanwezig
om hun ervaringen als Home-Start
vrijwilliger te vertellen. Deze ochtend vindt
plaats in de Azalealaan 2, 1e verdieping.
De koffie en thee staan klaar! Voor meer
informatie kunt u ook kijken op internet:
www.home-start.nl.
Humanitas Home-Start, Joland Widdershoven en Liesbeth van Merrienboer,
T 0492-537323 of 06-51263636,
E homestarthelmond@humanitaszuid.nl.

HOME-START
vrijwilliger: iets voor u?
Humanitas Home-Start zet vrijwilligers in
bij gezinnen met jonge kinderen, die door
omstandigheden wel een steuntje kunnen gebruiken. Dankzij de subsidie van
de gemeente Helmond kunnen ieder jaar
vele gezinnen blij gemaakt worden met
een maatje die vooral de moeder steun
biedt. Home-Start vrijwilligers bezoeken
met veel plezier één ochtend of middag
per week een gezin. Niet alleen samen
praten maar ook samen een boodschap
doen of met de kinderen spelen zodat
moeder even de handen vrij heeft behoort
tot de mogelijke bezigheden van de
vrijwilliger, die een beetje te vergelijken is
met een zorgzame buurvrouw.
Twee keer per jaar wordt een cursus
gegeven waarin nieuwe vrijwilligers
worden voorbereid om aan de slag te
gaan. Hierin wordt uitgelegd hoe HomeStart werkt en geoefend met allerlei
voorkomende situaties. Goed luisteren,
niet te snel oordelen en zoveel mogelijk
ingaan op de vraag van de ouder zijn voor
Home-Start belangrijke uitgangspunten.
Ook in mei sloten weer 6 nieuwe vrijwilligers de cursus af. Ze kregen een certifi-

32

1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
A arle-R ixtel
G emeenschapsblad
Bericht van:
1234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
K lokje
Onze 31e avondfietsvierdaagse is
uitstekend verlopen. De weergoden
schenen met ons de volgende afspraak
gemaakt te hebben:” laat het maar
regenen en onweren in de omgeving,
maar het moet droogblijven op de
fietsroutes van ADW”.
Mede daardoor was iedereen uiterst
tevreden over de uitgepijlde routes en de
entourage.
Wij verheugen ons erop om in 2009 weer
zo’n mooi fietsevenement voor u te
mogen organiseren. De komende weken
bent u bij onze vereniging van harte
welkom bij fietstochten op dinsdag en
donderdagavond, op woensdagmiddag,
op zaterdagmiddag en op zondagmorgen.
Op www.aandewielen.nl vindt u alle
gegevens. Bij onze secretaris Johanna
Gijsbers-Wich tel. 382265 kunt u ook
informatie opvragen over onze altijd
actieve vereniging.
Volgende keer krijgt u weer alle
informatie over ons Tour-spel 2008.
afd. publ.

Pierre vd Vorst Optiek:
Pierre van de Vorst heeft vakantie van 20
juli t / m 4 augustus 2008.
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.
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. 0492341553.
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. 0492344817.
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schouwspel dat mij even de wenkbrauwen deed fronsen. Een zwerm
gierzwaluwen gebruikte het zwerk boven
mij een tijdlang als een soort race-circuit.
Wat een snelheid kunnen die vogeltjes
ontwikkelen en zonder ergens tegenaan
te botsen. Even later zag ik ze al
cirkelend boven mij, op de thermiek
steeds hoger gaan. Het leek net een
groep aasgieren op zoek naar een
kadaver. Ik realiseerde me plotseling dat
ik al enige tijd niet meer bewogen had en
zojuist mijn schoenen had uitgedaan om
mijn vermoeide voeten wat rust te geven.
Ze komen op de lucht af, is mij ooit
verteld, je weet het maar nooit in de
natuur. Even niet opletten en de echte
vale gieren hebben je in het vizier, waren
ze pas niet in de buurt van Someren.
Onze vlinders hebben het moeilijk was
de boodschap, nota bene, in het journaal
van acht uur. Te weinig biotoop, verkeerde
weersomstandigheden, bestrijdingsmiddelen, natuurlijke vijanden, het kwam
allemaal weer voorbij. Als leek slik je het
maar voor zoete koek. Ik was blij met de
eerste fladderaar in mijn tuin, het grote
koolwitje , dat landde vorige weekop de
karmozijnbes. Geen wonder want de
vlinderstruik is nog niet zo ver. De
vlindertijd is pas in juli, dus het zal wel
goed komen met onze gevleugelde
vrienden. Volgend jaar iets minder mais
en een paar houtwallen met bloemen,
bloemen en wat brandnetels. Schijnen ze
zeer op prijs te stellen.
Het goede nieuws kwam vorige week van
Croy. De cultuurprijs Laarbeek voor de
voortvarende ontwikkeling van het gebied.
Volgens mij zeer verdiend en trouwens
een leuke kunstmarkt rond het kasteeltje, wat een perfecte lokatie. Vooral mee
doorgaan en de geldprijs is mooi
meegenomen. Zou ik ook snel in mijn
zak steken. Hulde aan de Croyanen en
ik sluit me aan bij de spreuk van Hans
van den Heuvel. Hoe Croyer, hoe mooier
en dat moet zo blijven. Daarom moeten

De Meikever
Het siert een gemeenschap als ze
zorgvuldig omspringt met de schatten uit
het verleden. Nou wil ik de brug over de
Zuid-Willemsvaart niet direct een schat
noemen, hooguit als je de oud-ijzer prijs
gaat berekenen, dan kom je nog op een
aardig kapitaal uit. Ik maak mij ernstige
zorgen over de toestand van de brug, kort
gezegd, het ziet er niet meer uit. Moeten
we dit nog verdedigen tegenover
Helmond. Nog even en dan roest het ding
finaal uit elkaar. De houtwurm en boktor
vreten zich volgens mij elke dag vet aan
het houtwerk want dat begint er ook
povertjes uit te zien. Ik moet even denken
aan het beroemde boek “Een brug te ver”
van Cornelius Ryan. Voor ons is
binnenkort ook bijna een brug te ver of
liever gezegd een brug te weinig. Het zal
toch niet nodig zijn dat we weer een
aktiecomite gaan oprichten in de trant van
“De brug, die blie”. Met Ale Blie hebben
we volgens mij de komende jaren weer
de handen vol. Er zijn dreigende voortekenen.
Ik ben reuze benieuwd of er in Ale nog
een avondklok gaat komen. Het woord
alleen al bezorgt menigeen de rillingen.
Herinneringen aan donkere jaren met
stampende laarzen. Onze avondklok is
volgens mij heel wat vriendelijker, de
wijzertjes zijn alleen bestemd voor die
heel vervelende klierende niksnutten, die
maar niet met hun vingers van de spullen
van anderen kunnen afblijven en denken
dat ze alles mogen vernielen. Niks mis
mee om die op tijd bij hun lurven te
pakken en netjes thuis af te leveren. Als
ze al toestemming aan pappa of mamma
zouden vragen hoe laat ze thuis moeten
zijn, zouden die eenvoudig kunnen antwoorden. Zo laat als de wijkagent je
thuisbrengt. Duidelijke boodschap.
Horizontaal luierend in mijn tuinstoel zag
ik in het luchtruim boven mij een aardig
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we de ontwikkelingen in het gebied
nauwlettend in de gaten houden.
Gelukkig dat ons eigen massieve gemeenteraadslid Wilhelmus in de buurt
woont. Hem kennende zal hij daar graag
een heel dikke vinger in de pap houden.
Ik stop met al die beeldspraak want van
enthousiasme zou ik vergeten dat ik aan
het eind van de pagina ben.
De meikever.

of familie in Nederwetten, Gerwen,
Mierlo, Geldrop of Nuenen? Vraag hen of
ze zijn aangesloten op het glasvezel en
wat ze er van vinden! Wellicht raakt u
overtuigt.
Mijn verzoek aan jullie is:
Kijk eens serieus naar het informatiepakket van Onsbrabantnet zodat ook jij
overtuigd raakt van deze unieke kans.
Mocht u meer informatie willen, dan kan
dat. Er rijdt een informatiebus door
Laarbeek. Deze staat op onderstaande
dagen in de verschillende kernen van
Laarbeek:
Maandag Beek
Heuvelplein
10:00 tot 17:30 uur
Dinsdag
Donk
Piet van Thielplein 10:00 tot 17:30 uur
Woensdag Lieshout
P-terrein Jumbo
10:00 tot 17:30 uur
Donderdag
Aarle-Rixtel Kerkplein 10:00 tot 17:30 uur
Vrijdag Mariahout
Oranjeplein
10:00 tot 12:30 uur
Beek Heuvelplein 13:00 tot 17:30 uur
In deze bus is alle informatie en aanmeldformulieren aanwezig. Er staan enkele
deskundige in de bus voor vragen en
opmerkingen. Ook zijn er nog enkele
informatieavonden
- Aarle-Rixtel, Café / Zaal de Lantaarn :
Maandag 16 juni van 19.30 uur tot 22.00
- Beek en Donk, Restaurant / Zaal de
Zwaan : Woensdag 18 juni van 19.30 uur
tot 22.00 uur
- Lieshout, Café / Zaal de Koekoek :
Maandag 23 juni van 19.30 uur tot 22.00
- Mariahout, Café / Zaal de Vijfeijken :
Donderdag 26 juni van 19.30 uur tot
22.00 uur
LAAT JE INFORMEREN!!!
Beste mensen, ik hoop dat jullie mijn
oproep ter harte nemen en je net als mij
overtuigd raakt van het belang EN de
kans die we krijgen om op tijd op deze
trein te stappen.
Alvast kei-bedankt!!! Een enthousiaste
inwoner van Aarle-Rixtel

Beste inwoners van Aarle-Rixtel,
Enkele weken geleden is bij iedereen in
Laarbeek een enveloppe in de bus
gevallen van Onsbrabantnet. Hierin wordt
bekend gemaakt dat Laarbeek aangesloten zou kunnen worden op een
glasvezelnetwerk. De enige voorwaarde
die hieraan wordt gesteld is dat minimaal
50% van de woningen binnen Laarbeek
mee zouden moeten doen met het
project. Misschien is bij sommige
mensen deze enveloppe als reclame
gezien en bij het oud papier gegooid.
Graag zou ik jullie willen oproepen om
toch eens serieus te kijken naar deze
unieke kans die aan Laarbeek nu
geboden wordt. Glasvezel is de toekomst
en heeft de toekomst. Het huidige
kopernetwerk van KPN en UPC zit tegen
de grenzen van zijn kunnen aan, dus
vroeg of laat moeten we toch naar
glasvezel. We hebben nu DE kans. Als
we die nu niet grijpen, moeten wij als
kleine kern misschien wel heeeeel lang
wachten tot de volgende trein langskomt.
U moet dan niet verwachten dat deze
trein binnen 5 jaar nog eens langs komt.
We lopen al heel vaak achteraan als
kleine kern en we hebben nu de kans
eens een keer mee voorop te lopen.
Vergelijkbare projecten bleken een groot
succes. Laatst zijn Nederwetten en
Gerwen voorzien van glasvezel. In
Gerwen en Nederwetten heeft intussen
ongeveer 93% van de woningen glasvezel. In Nuenen 87%. Heeft u kennissen
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oppasmoeders die kinderen begeleiden
tijdens de theatershows! Daarnaast is er
een vast team van 100 mensen die per
show aanwezig zijn om alles op rolletjes
te laten verlopen.

DéDé Danceballet
brengt dromen tot leven!

D-Movie belooft een professioneel
georganiseerde middag of avond vol
glitter, glamour, show en spektakel. Maar
vooral het plezier in het dansen van al die
enthousiaste DéDé leerlingen, die de
gelegenheid krijgen om te schitteren in
hun eigen droom, is een genot om te
zien!
In het weekend van 21 en 22 juni worden
maar liefst 4 theatershows gegeven!
Op zaterdag 21 juni worden er 2 voorstelling om 14.00 uur en 19.30 uur
gegeven in de Eendracht in Gemert door
leerlingen uit Aarle Rixtel, Beek en Donk,
Mariahout en Gemert.
Op zondag 22 juni worden er 2 voorstellingen om 13.30 uur en 18.30 uur
gegeven in het Klooster in Nuenen door
leerlingen uit Nuenen.
Wilt u de prachtige theatershow komen
bekijken, bel dan naar 040 2544052. Er
zijn namelijk nog enkele kaarten
beschikbaar!
Voor meer informatie over DéDé
Danceballet;
kijk op www.dededanceballet.nl

Welk meisje is er niet gek op dansen?
En welk meisje droomt niet van een
carrière als danseres in een film? Bij
DéDé blijft het niet bij dromen, want “DMovie” roept de titel van elke unieke
voorstelling. Schitterende kostuums,
prachtige decors, originele choreografieën en vooral enthousiaste danseressen
en een enkele danser zorgen voor een
wervelende show.
Rode draad voor de show is het verhaal
van Demi, die op haar vierde op balletles
gaat en dan al droomt van een carrière
als danseres in een film. Tijdens de show
wordt ze ouder en komt ze steeds een
stapje dichterbij die uiteindelijke droom.
Al maandenlang zijn de voorbereidingen
in volle gang. In de wekelijkse lessen
trainen leerlingen van 3 tot 25 jaar oud
hun favoriete dansen op muziek van o.a.
K3,
Musicalnummers
etc.
etc.
Synchroniteit, routine en vooral uitstraling
zorgen er voor dat elke dans van het
podium
af
zal
spetteren.
Kostuumontwerp en productie
zijn volledig in eigen beheer
van DéDé, en directrice Marion
van Dam houdt hierbij vinger
aan de pols. Marion begon
dertig jaar geleden een
dansgroepje met vijftien
vriendinnen: “We begonnen
met z’n allen in een klein
zaaltje. Het was mijn droom
om groter te groeien. Dat die
droom is uitgekomen, kun je
wel zeggen ja!”
Tijdens de show kan DéDé
rekenen op vele vrijwilligers. In
totaal helpen maar liefst 150
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lampen, zowel hangend, maar ook muurlampen. Voor een romantische inrichting
van uw woonkamer of uw hobbykamer,
vindt u hier veel voorbeelden. Zij heeft
decoratieve kussens, Quilt dekens van
lapjes. Badartikelen. Maar zij heeft
steeds een wisselend assortiment. Zij
heeft sierraden van Viwa (Zoetwaterparels
en edelstenen) Pointus en Maf. (Dit is
een maffe collectie) Maar ook nog oude
wekpotten, die je overal voor kunt
gebruiken. De jeugd gebruikt deze vooral
als snoeppot. Wat me vooral opvalt, zijn
de meubels van steigerhout. Zij laat deze
maken op uw idee. Zij zijn niet zo ruw als
echte steigerplanken, maar wel erg leuk.
Met een natuurstenen blad erop weet u
niet hoe mooi dit is. Trouwens, ook heel
praktisch schoon te houden. Ook de
kastjes ervan mogen gezien worden.
Ik vraag aan Marie-José of zij ook
inspeelt op de seizoenen? Ja, zegt ze, ik
speel in op moederdag, vaderdag, Pasen,
Kerst, maar ook op zomer winter, vooren najaar. Ik heb dus steeds een wisselend assortiment. Zo vindt u nu o.a.
beatch matrassen. Ook ben ik benieuwd
hoe Marie-José het in Aarle-Rixtel vindt.
Zij vertrouwde mij toe dat zij Aarle-Rixtel
een heel mooi dorp vindt. Dat er niet
kapot gebouwd is. Dat de mentaliteit erg
open is. Heel gezellige mensen, die
graag met elkaar optrekken. Ik zou er
best willen wonen! Maar dat is iets wat
nog in de toekomst ligt, maar ik zou het
wel graag willen.
Zij zegt ook tegen mij: laat de mensen
maar rustig binnen lopen, je hoeft
helemaal niet te kopen, je mag gerust
een kopje koffie drinken. Zij geeft u graag
advies over uw inrichting. Ik kan u
vertellen, zij heeft een erg romantische
inslag. Zij weet met weinig dingen, er iets
heel leuks van te maken. Vandaar dat zij
ook antieke spulletjes erbij heeft staan.
Zoals antiek zilver bestek. Als ik alles op
moet schrijven wat zij allemaal heeft
staan, kom ik plaats tekort. Vandaar dat

Reportad op bezoek
bij La Romanza
Dit maal is Reportad op bezoek bij La
Romanza, de winkel met woondecoraties
in de Dorpsstraat. Marie-José van
Deursen ontvangt mij met een lekker
kopje koffie en terwijl zij enkele klanten
helpt, heb ik de gelegenheid om de
tentoon gestelde voorwerpen te bezichtigen. Haar winkel is heel romantisch
ingericht. Alles wat een vrouw leuk vindt,
kun je bij haar vinden. Maar ook aan de
man heeft Marie-José gedacht. Lederen
portefeuilles, portemonnees, schrijfmappen in A4 en A5 formaat. Ze komt
gezellig bij mij aan tafel zitten en praten
over wat zij allemaal in de winkel heeft
staan. Op haar kaartje heeft zij de tekst
staan: Charme, fantasie en allure. Een
harmonie van wonen en life style. Ik kan
u vertellen dat Marie-José een winkel
heeft waar u fantastische ideeën opdoet.
Zij adviseert u graag hoe u uw woning
kunt inrichten. Hoe u knusse hoekjes
kunt inrichten. U kunt in de winkel ook
allerlei zaken bezichtigen. Ik ben een
man, maar ook ik raakte gecharmeerd
van vele dingen die ik zag. Natuurlijk kan
ik geen uitspraak doen over smaak, want
die is persoonlijk.
Ik zie een collectie kaarsen, Yankee
Candle, heel erg leuk. Maar zij heeft ook
een collectie kalk en krijtverf. Marie-José
geeft ook workshops om deze decoratief
te gebruiken. Ook heeft ze in haar winkel
klein meubels staan voor decoratieve
doeleinden. Oud en nieuw. Wat ik zelf
heel leuk vind is dat zij oude kastjes, ook
muurkastjes heeft hangen. U weet wel de
dingen uit grootmoeders tijd. Zij gebruikt
deze als decoratie op een heel passende
manier. Ja, u moet het gewoon gezien
hebben. Ook een kleine collectie knuffels
voor kinderen is bij haar te vinden. Maar
ook kroonluchters en diverse decoratieve
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Prijswinnaars ontvangen persoonlijk
bericht.
De bibliotheek…….ruimte voor inspiratie!

ik u mag uitnodigen om zelf bij La
Romanza te komen kijken. U vindt de
winkel aan de Dorpsstraat 23. Zij is
maandags gesloten. Dinsdag, woensdag
en donderdag is zij geopend van 10.00
tot 18.00 uur. Met ingang van 1 juli 2008
is zij vrijdags geopend van 10.00 tot
19.00 uur. (Nu nog even tot 21.00 uur)
Zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur. Ik kan
u vertellen dat de koffie bij Marie-José
lekker is. Ik wens Marie-José succes
met haar winkel. Reportad.

Muzikale te gast
op het Blauwe Schutplein
Voor het derde jaar in successie trekt
muziekvereniging “Muzikale” naar één van
de vele wijken in ons dorp om er een
zomerconcert te geven en wel op vrijdag
27 juni om half acht.
De keuze is dit jaar gevallen op het
Blauwe Schutplein waarvan bekend is dat
het niet alleen een leuk plein is maar
waar het bruist van muzikaliteit. Muzikale
onder leiding van Marius Boogaarts heeft
daarom gekozen voor een populair programma waarvan de boventoon er één is
van een luchtig lichtvoetig genre. Bij voorkeur is gekozen voor een vrijdagavond om
ook de ouders met jonge kinderen te
laten meegenieten.Uiteraard zijn ook de
bewoners van aanpalende straten en
wijken van harte welkom evenals alle
muziek liefhebbers van ons dorp.
Tenslotte maken wij hier gaarne van de
gelegenheid gebruik ook te verwijzen
naar onze website” www.muzikale.nl voor
alle van belangzijnde informatie.

Fotowedstrijd:
Kiek!!!!……een boek!!!!
Waar worden onze boeken gelezen in de
zomer? Bibliotheek De Lage Beemden
wil hiervan graag foto’s ontvangen.
Waar leest u in de zomer? in de tuin, op
het balkon, op een terras, aan het
strand, hoog in de bergen, in de auto, of
onderweg in de (vakantie)file?
Maak een foto van uw lezende kind,
partner, familie, vrienden of van uzelf en
doe mee!
Wat zijn de spelregels?
Mail uw digitale foto met als onderwerp
fotowedstrijd en vermelding van uw naam,
adres en leeftijd naar:
pr@bibliotheekdlb.nl Heeft u geen digitale
foto? Geen probleem, u kunt ook een
afdruk inleveren bij een van de
vestigingen van Bibliotheek De Lage
Beemden, uiteraard ook met vermelding
van bovenstaande gegevens. Van de
ingestuurde foto’s wil Bibliotheek De
Lage Beemden een tentoonstelling
maken. De wedstrijd loopt tot 30 augustus, dus alle tijd om een mooie foto te
maken! Voor de mooiste foto’s is een
prijs beschikbaar.

Opbrengst collecte
epilepsiebestrijding.
De collecte van het Nationaal Epilepsie
fonds heeft in Aarle-Rixtel 617,67 euro
opgebracht. Het Nationaal Epilepsiefonds
helpt mensen met epilepsie op vele
terreinen.Zij is dankbaar voor de inzet van
de vrijwilligers en voor de financiele
bijdrage van alle gevers.
met vriendelijke groeten H.Schepers
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toepassen in het verkeer.
Dat mensen op volwassen leeftijd het niet
altijd even nauw nemen met de
verkeersregels blijkt wel uit het volgende;
VERKEER;
Te beginnen met het verzoek om getuigen
zich bij mij te melden.Op dinsdag 10 juni
werd namelijk om 08.10 uur op de
Havenweg (richting Koeienpad) een 13
jarige jongen uit Beek en Donk van
achteren aangereden door een onbekende persoon op een scooter. Van deze
persoon is alleen bekend dat hij reed op
een zwarte scooter en dat hij een
integraalhelm droeg met de kleur zwart
en grijs. De 13 jarige scholier kwam zo
ongelukkig te vallen dat hij zijn been op
twee plaatsen gebroken heeft. Iemand
die wat meer kan vertellen over de
onbekend scooterbestuurder kan bellen
met 0900-8844 of mailen met
john.geerts@brabant-zo.politie.nl
Op woensdag 21 mei is een 54 jarige
inwoonster van Aarle-Rixtel op de
kruising Dorpsstraat - Mariastraat met
haar fiets gevallen. Door een automobilist, die over de Dorpsstraat reed en
met een te krappe bocht de Mariastraat
inreed, was de vrouw genoodzaakt uit te
wijken. Hierdoor viel de vrouw van haar
fiets en raakte zij gewond aan haar rug.
Ze werd met de ambulance naar het
ziekenhuis in Helmond gebracht. De auto
die de valpartij veroorzaakte is doorgereden. Het zou mogelijk gaan om een
lichtkleurige Opel Kadett.
Twee dagen later, op vrijdag 23 mei werd
door een onbekend gebleven chauffeur,
op de Spechtstraat tegen een tuinmuurtje
gereden. Muurtje ontzet, schade al gauw
1000 Euro. Kennelijk een geval van snel
even draaien, boem, niemand in de buurt,
dan snel wegwezen. Knap asociaal, als
je het mij vraagt.
Op woensdag 28 mei werd een 36 jarige
inwoner van Lieshout op de Dorpsstraat
door de politie gecontroleerd. Van de man
was bekend dat hij niet in het bezit was

Deze keer begin ik mijn stukje met het
maken van excuses. Wat is het geval ?
Eind maart maakte ik in mijn bijdrage
melding van het feit dat ik samen met
een aantal jongeren aan de actie
NEDERLAND SCHOON had meegedaan
en dat we op zaterdag 15 maart, langs
het Wilhelminakanaal en de Opstal flink
wat zwerfvuil hadden geraapt. De jongens
en meisjes die meegedaan hadden, heb
ik toen in het gemeenschapsblad
bedankt voor hun werk op die dag en heb
toen ook hun namen vermeld. Van de
week was ik in basisschool Brukelum.
Daar werd ik aangesproken door Geert
Rissenbeek, een vriendelijke knul van 12
jaar. Hij kwam naar me toe en zei ;
Waarom heb je mijn naam toen niet in
jouw stukje genoemd ? Ik had toch ook
vuil mee geraapt! Ik stond met de mond
vol tanden. Waarom zijn naam niet
vermeld was, dat kon ik hem niet
vertellen. Het was in ieder geval geen
opzet. Ik weet nog wel dat hij die dag
met het project hard had meegewerkt.
Vandaar nu, weliswaar 3 maanden later,
voor Geert een oprecht ‘sorry ‘ van mijn
kant en alsnog bedankt voor het werk van
toen.
Ook wil ik nog wat kwijt over de
verkeersexamens van de Aarlese jeugd.
De diploma’s zijn uitgereikt en iedereen
was geslaagd. Van heel Laarbeek waren
twee kinderen CUM LAUDE geslaagd.
Laten die twee nu toch maar mooi uit
Aarle-Rixtel komen. Alle gediplomeerden
van harte gefeliciteerd, maar Silke en
Nienke van basisschool De Driehoek een
extra pluim, want deze twee meiden
maakten, als enige twee van Laarbeek,
geen enkele fout bij de examens. Knap
werk van de jeugd (en van die twee in het
bijzonder). Nu maar hopen dat ze de
geleerde regels nog lang zullen
40
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van een geldig rijbewijs. Resultaat is dan
natuurlijk een proces-verbaal. Als hij blijft
doorgaan met deze ongein, dan nemen
we een volgende maal zijn auto in
beslag.
Een week later, op woensdag 4 juni werd
op de Albers Pistoriusstraat een 31 jarig
inwoner van Bakel betrapt op het rijden
onder invloed. Blaastest wees een
promillage van 0,8 uit. Goed voor een
rijverbod en een proces-verbaal.
AFVAL DUMPEN;
Op donderdag 29 mei bleek dat een 29
jarige Helmonder in het trappenhuis van
het wooncomplex aan de Heindertweg
een hoeveelheid vuilniszakken met afval
had achtergelaten. Dat is natuurlijk niet
de bedoeling. De man is gehoord en ook
hij krijgt een proces-verbaal.
DIEFSTAL;
Op maandag 19 mei werd bij een
drogisterij aan de Dorpsstraat een flinke
hoeveelheid make-up artikelen weggehaald door een onbekende vrouw. De
schade bedraagt ruim 700 Euro. Komt u
iemand tegen met overdadig veel lipstick
en eyeliner op, geef mij dan even een
seintje. Misschien kan de daderes ‘ ontmaskerd ‘ worden.
Op vrijdag 23 mei werd uit een woning in
de Akkerstraat een portemonnee weggenomen. De portemonnee lag op de
keukentafel en vermoedelijk is de dief via
de niet afgesloten achterdeur binnen
kunnen komen. Ik waarschuwde al
eerder om vooral toch de achterdeur te
sluiten als je even weg bent of in huis
naar boven gaat. Hier geldt toch nog
steeds ‘ de gelegenheid maakt de dief ‘.
DIERENMISHANDELING;
Van een bewoonster van het Piushof
hebben we een aangifte binnengekregen
van dierenmishandeling. Haar kat, die
kennelijk zo nu en dan een wandelingetje
door de buurt maakt, is door iemand met
een luchtbuks beschoten. Het kogeltje
werd door de dierenarts nabij de ruggenwervel van het dier verwijderd. Onbe-

grijpelijk dat er mensen zijn die dieren zo
behandelen (ik bedoel natuurlijk niet de
dierenarts). Ik kan best begrijpen dat de
(loslopende) dieren van een ander soms
irritatie opwekken. Mijn advies is echter;
heb je last van de dieren van iemand uit
de buurt, laat het (op een fatsoenlijke
manier) de eigenaar weten. Deze kan
maatregelen treffen dat er geen overlast
voor anderen is.
SOFTDRUGS;
Bij een controle van een hanggroep op
zaterdag 7 juni werd bij een tweetal
jongeren een kleine hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Jammer, maar dat
was inleveren geblazen. Een van de
jongens was 15 jaar en zijn ouders
worden door ons geïnformeerd.
Tenslotte nog even over de brug bij de
Oranjelaan. Deze is de komende weken
buiten gebruik. Meteen nadat deze op
vrijdagmiddag 6 juni werd afgesloten
regende het klachten over de enorme
toename van het verkeer door de kom van
Aarle-Rixtel. Op zich is dat natuurlijk heel
vervelend, maar veel kunnen we er niet
aan doen. Het verkeer zal toch zijn loop
moeten hebben. Een lichtpuntje is
misschien het feit dat nu de brug aan de
Oranjelaan eruit ligt, creatieve geesten de
Laarbrug hebben omgedoopt tot Oranjebrug, althans de brug is prachtig oranje
versierd. Ik hoop van harte dat deze
versiering voor onze oranje voetbalploeg
een extra stimulans is om ver te komen
in het EK.
Vriendelijke groet
John Geerts,
uw buurtbrigadier.

123456789012345678901234
123456789012345678901234
K lokje
123456789012345678901234
Dovens Meubelen. Wij ruilen uw oude
meubelen in en verkopen ingeruilde
meubelen. 0492-341553.
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Bericht van: 50 jaar geleden
waarschuwing voor van streek geraakte
maag en buik. En wij zien ons toch
telkens weer onze cent offeren: alles
trotserend; de boze blikken, de buikpijn,
de straf, alles. Als wij naar de zoldering
staren en naar de inrichting van dit
vergeelde winkeltje, stapt de eigenaar
onverhoeds midden in de kring van onze
verborgen gedachten. “Ja, eigenlijk
moest er verbouwd worden. Maar als dat
gebeurt, wordt de zaak te duur en dan is
de kostwinning verdwenen. Waarom
opent geen enkel bedrijf in het dorp een
filiaal? Doodgewoon, omdat het er niet
aanzit. Daarom zegt de baas: niet verbouwen, niet moderniseren: de mensen
komen toch wel.”Wij hebben over deze
redenering zo onze eigen gedachten en
als wij niet spoedig antwoorden, vraagt
de heer van den Bogaard naar onze
mening. Wij geven die niet zo maar prijs,
want wij kennen het dorp nog niet en
daarom antwoorden wij met de vraag:
Waarom durft men dan in kleinere
dorpen in de buurt wel kostbare verbouwingen aan? Ook nu volgt een zelfde
bewering: Omdat Aarle-Rixtel te dicht bij
de stad ligt. Zou dan alle werkkracht
gedoofd worden door de nabijheid van een
stad? Wij nemen dat zo maar niet aan
van onze zegsman. Later horen wij
gelukkig andere geluiden, die wijzen op
vooruitstrevendheid en ondernemingsgeest. Maar ieder heeft recht op zijn
eigen mening; ook de eigenaar van dat
merkwaardige huis over het kanaal. Het
kon ook in Frankrijk staan, aan de oever
van een rivier, of zoals hier; langs een
kanaal zonder rimpels.
wordt vervolgd

De Zuid-Willemsvaart.
Enkele minuten later staat ge dan voor de
brug over de Zuid-Willemsvaart. Aan deze
zijde de rust van het zware en sombere
Peelland, met zijn nauw vergeten
moerassen en eenzaamheid aan gene
kant de lichtere toets van de Meyerij, een
blijmoediger klank, een opgewekter
landschap. Daar tussen het kanaal, als
grens tussen twee werelden in één
provincie: Noord-Brabant. Opeens staan
wij dan tegenover een stokoud café en
een nog ouder snoepwinkeltje. Als ge nog
eens wilt kijken hoe onze grootouders de
herberg bezochten en met welke ogen zij
hun winkels zagen, dan moogt ge niet
vergeten eens te gaan kijken in café “de
Zuid-Willemsvaart” en in het aangrenzende winkeltje. Wij stonden minutenlang
voor de etalage en wij keken in een
vervlogen tijd. Bij de deur staat een oude
weegschaal die al vast begint met 15 kilo
toegift. De herberg heeft oude, gerimpelde
tegels in hel rode kleur en vanaf de
tapkast grijnst een vos u kwalijk toe. In de
winkel vinden wij de baas en wij delven
gretig naar jeugdherinneringen als wij de
schatten zien die de jeugd van AarleRixtel met een cent in de hand over het
kanaal doet snellen. Schuin zout, gekleurd spek en sep in de vorm van
wielrenners zijn nog steeds de geliefde
zoetigheden van de schooljeugd. Wij
vragen naar lekkernijen uit onze kinderjaren; het merendeel blijkt niet meer te
worden gemaakt. En wij zijn die namen
bijna allemaal vergeten. Nog zien wij dat
scheef gezakte winkeltje in de Minderbroederstraat. De witte dozen, vol met
begeerlijk snoep; de grote flessen met
zuurtjes in heftige kleuren. Wij horen de
vermaningen van onze ouders, de
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