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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.

PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek

Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
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.

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
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  9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK:  Dorpsstraat 10, tel. 391919. 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.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u en di-do 13.30 tot 15.00 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag  30 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang - kindernevendienst

Overleden ouders Rovers – v.d. Broek
Overleden ouders van der Sanden – v. Kaathoven (verj. vader)
Tonnie Raaijmakers – Aben (verj.)
Jaantje Kester-Opheij (Zonnebloem)

Zondag  31 mei  - PINKSTEREN
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Jan en Marc van Stiphout
Adriaan Loomans (trouwdag)
Jan van Dommelen (fam. v. Grootel)
Frans Maas (trouwdag /buurt)
Christien van Dijk – Strik (buurt)
Anneke van Doren – Schepers (par.)
Toos Houët (buurtbew.Wielewaal/Lijsterstr.)
Betsie Manders-van Bree (verj.)
Tot welzijn van de parochie

Maandag  1 juni  - Tweede Pinksterdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Hanneke  van Berlo (m.g.)
Woensdag 3 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 4 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Week van zaterdag 6 juni t/m vrijdag 12 juni

Zaterdag  6 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering
Afsluitende gezinsviering met 1e communicanten

Willem Schuurmans (verj.)
Martje Schepers – Fleskens (verj.)
Harrie Verbakel (j. get.)
Frans Cooijmans (buurt)
Piet Burghouts (par.)
Overleden ouders Wouters – v. d. Vossenberg
Gerard en Ria Wouters – Heesakkers (1e j.get. Gerard)
Gerda van Bokhoven

Zondag  7 juni  - ALLERHEILIGSTE DRIEEENHEID - 10e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Jan van Dooren (j.get./O.L.Vrouwe Gilde)
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Sien Nooijen (fund.)

Week van zaterdag 30 mei  t/m vrijdag 5 juni
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Miet Verhoeven
Wim Thijssen en Willard (j. get.)
Frans Maas (buurt)
Jan v. d. Sanden (j. get.)
Hanneke van Berlo (Zonnebloem)
Tot welzijn van de parochie

Maandag  8 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Jaantje Kester-Opheij (K.B.O.)
Woensdag 10 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Donderdag 11 juni
10.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Gedoopt
Sophie Beniers en Pepijn Schepers
Lars en Carlijn van Stiphout.

OVERLEDEN
Herman Verhoeven, 93 jaar, Kerkstraat 5.
Harry Beniers, 83 jaar, Mariëngaarde.
Jo de Jong-Nederveen, 87 jaar, Jan de Witkliniek, Bakel.
Corrie Waijers-van de Ven, 88 jaar, Akkerstraat 13

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
Van 8 juni t/m 25 juni zal het spreekuur van de pastor komen te vervallen.
De administratie is wel geopend op dinsdagochtend, donderdagochtend   en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. 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.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 8 juli 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  19 juli a.s. Voor deze avond en voor de doop
van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.

PINKSTEREN
De vieringen  met Pinksteren zijn op zaterdag 30 mei om 18.30 en op zondag 31  mei
om 10.00 uur in onze kerk. We vieren dan tevens de sluiting van de meimaand. Op de
2e Pinksterdag  is er om 10.00 uur een Eucharistieviering in de kerk. U bent van harte
welkom.
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Kort woordje van  Pastor M. Deli
Don Camillo I en II
naar Den Bosch toe
Ter gelegenheid van  de 450 ste verjaar-
dag van ons bisdom gingen Pastoor
Tilman en ik op dindag 12 mei  naar Den
Bosch. In de grote tent aan ‘De Parade’
werden we  heel goed ontvangen door
onze bisschop Mgr. Hurkmans.  Het
werd een mooie dag van ontmoeting met
bisschop en collega-pastores. De dag
werd besloten met het avondgebed (de
vespers) heel schoon verzorgd door leden
van de Sint Egidiusgemeenschap. Ook
Pastoor Rudy de Kruijf (inmiddels deken
geworden) was daar present.
Vormsel
Vrijdag 15 mei is een dag die ons bij zal
blijven. Ze deden het prachtig onze 21
vormelingen en zagen er écht stralend
uit.  Deken J. van de Laar kwam het H.
Vormsel toedienen. De viering werd
prachtig  opgeluisterd door het koor “De
Halmen”, onder leiding van onze
bekende Arie Ketelaars.  Ook dit jaar
waren deze meisjes en jongens heel
gemotiveerd. Het waren ook fijne  en
vooral leerrijke voorbereidingsavonden.
Mijn dank gaat natuurlijk uit naar onze
vormselwerkgroep; Rian, Gerrie en
Annemiek . Ook het bestuur van basis-
school ‘De Heindert’ zijn we van harte
dankbaar voor de gastvrijheid.
Nogmaals een hartelijk ‘proficiat’ aan;
Daniëlle Verbakel, Manon van Dijk,
Esther van Dijk, Lotte van Laarhoven, Jori
Rooijakkers, Hannah Neaum, Sanne van
Dijk, Joan Pieloor, Leroy Pieloor, Joyce
van den Heuvel, Marieke van Stiphout,
Stan Teuben, Geert Rissenbeek, Sjoerd
Görts, Job van Rooy, Celine van Gerwen,
Janneke Swinkels, Margot van Krieken,
Manon van Deursen,
Naomi Elbers en Jari Vogels. We zijn
allemaal kei trots op jullie!!
Asperges
Beste Geert, ik wil je bedanken voor de
asperges uit uw eigen groentehof. Heb ze

proberen te schillen zoals ge me hebt
aangeraden… en het is gelukt … ze
waren heel lekker!!!
De kooktijd (15 tot 20 minuten) op
moekes’ advies was ideaal. Het
avondeten van zaterdag 16 mei was voor
mij een echt aspergefestijn!
Pinksteren… Feest van de innerlijke
kracht!
Pasen is een verhaal met een komma!
Een komma is het teken dat zegt: het
verhaal is niet af; er komt nog iets achter.
Het gaat verder !
Met Pasen zet God geen punt achter
het leven van Jezus, maar een komma.
Het is niet voorbij, ook al lijkt het lege
graf een punt… het is voorbij!
Pinksteren is het vervolg van Pasen. Het
vertelt ons dat het verhaal van Jezus
verder gaat. De leerlingen zitten bang bij
elkaar. De deuren van dat huis hebben ze
goed gesloten uit vrees voor de mensen
om hen heen. Ook de deur van hun hart
is gesloten. Alles is voorbij! Een bange
toekomst wacht hen. Plotseling komt
Jezus in hun midden te staan en Hij
blaast over hen. Hij blaast hen als het
ware nieuw leven in. En zij ontvangen de
heilige Geest.
In de boek van de ‘Handelingen van de
Apostelen’ kunnen we de reportage of het
verhaal lezen over het begin van de Kerk,
dat de Geest, als ‘n echte rukwind, hun
meetrok als in een stormwind, die hun
naar buiten dreef. Dat de Geest als een
vuur was, vurige tongen, die hun hart in
vuur en vlam zette. De tijd van de ‘Kerk’
van Christus was aangebroken !
Pinksteren is het feest van de innerlijke
kracht!!
Samen met onze vormelingen, die het
zegel van de heilige Geest: “De gave van
God”,  hebben ontvangen, wens ik u allen
een ‘Zalig Pinksteren’ en een vurig
verlangen om telkens opnieuw mee te
bouwen aan Gods koninkrijk van liefde
voor álle mensen.
Laat ons in de kracht van die Geest - hier
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Festival Solidariteit
in Muziektuin te Beek en Donk

Op 7 juni a.s. organiseert Stichting Plat-
form Wereldhulp Laarbeek in de
Muziektuin te Beek en Donk voor de
derde maal het Festival Solidariteit. Het
festival start ‘s middags om 12.00 uur en
zal geopend worden door de burge-
meester van Laarbeek, Hans Gilissen.
Op dit festival presenteren zich ver-
schillende werkgroepen  uit Laarbeek die
zich bezighouden met ontwikkelingswerk
in de Derde Wereld of zich op een
andere wijze bezighouden met de Derde
Wereld. Daarvoor zullen ze in de
muziektuin kramen inrichten. Ze zullen u
laten zien waar ze zich voor inzetten.
Dit jaar hebben we als thema  gekozen
“Vrouwen voor verandering”.  In het kader
van dit thema worden een aantal inter-
views met vrouwen gehouden. Daarnaast
zijn er een aantal muziekgroepen die op
zullen treden. In het hart van de
muziektuin is een terras in gericht, waar
u kunt genieten van een drankje en een
hapje. Speciale aandacht wordt gevraagd
voor de jeugdgemeenteraad die tijdens
het festival acte de presence zal geven.

Een van de projecten waarmee de
jeugdgemeenteraad zich tijdens haar
zittingsperiode mee bezig houdt is
ontwikkelingswerk. In dit kader heeft de
jeugdgemeenteraad van de Stichting
Platform Wereldhulp Laarbeek een
cheque van € 500,— ontvangen. Zij
mogen bepalen waaraan dit bedrag
besteed gaat worden. Het gemeente-
bestuur heeft daarbij nog eens bedrag van
€ 250,- beschikbaar gesteld ter
stimulering van de leden van de
jeugdgemeenteraad om zelf activiteiten te
ontplooien om eenzelfde bedrag in te
zamelen. Alles bij elkaar kan het te
bestemmen bedrag dus uitgroeien tot
maar liefst € 1000,—! Op het festival zal
de jeugdgemeenteraad bekend maken
welk bedrag ze bijeen gebracht hebben
en voor wie het bedrag bestemd is.

Pierre vd Vorst optiek dorpsstraat
40d stiphout tel 386078

Zaterdag 30 Mei GESLOTEN

bij ons in Aarle-Rixtel -  en op alle
plaatsen waar we komen, Gods liefde
zichtbaar maken voor elkaar.. en voor alle
mensen!
Tot binnenkort.  Pastor Michaël Deli

KKKKKlokje

Eenmalige Parelverkoop: vrijdag 12
juni van 16.00 tot 20.00 uur van
zoetwaterparels, kristal en
halfedelstenen sieraden.
Lieshoutseweg 43 Aarle-Rixtel.
Rechtstreeks geïmporteerd uit China.
Prijzen vanaf € 5,00



De Klussenier Arie Verbakel • Lijsterstraat 24 • 5735 ET Aarle-Rixtel   

T: 0492-383901 • M: 06-57587790 • E: a.verbakel@klussenier.nl • www klussenier.nl 

Laat dan nu alvast insectenwering plaatsen!
Alles onder volledige garantie. Bel voor gratis inmeten en offerte.

Lentekriebels?
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De meimaand blijft volgens mij de
mooiste maand van het jaar, wat wil je
met zoveel fris groen, bloemen en jong
leven om ons heen. De warme zon op je
huid doet zelfs een pessimist  nog goed,
alleen de echte zwartkijkers beginnen
dan over de risico’s van huidkanker. Op
de Albers Pistoriusstraat lag al vroeg een
sneeuwtapijt, elke jaar hetzelfde ritueel
als de kastanjebloesem valt. Overigens
wel een schitterend plaatje, die
majestueuze bomen met hun witte
bloemenpracht. Als echte buitenmensen
ben ik de afgelopen weken op zoek
geweest naar het meest bloemrijke wei-
land van Aarle. Ik heb er twee gevonden,
werkelijk uniek. Het weike voor de deur
van Wim Koopmans aan de Biezen, nog
nooit zoveel boterbloemen op een
vierkante meter gezien, een geel tapijt,
om je aan te vergapen. Het tweede
weiland, eveneens met een vracht aan
boterbloemen, ligt aan de Schevelingse
loop, naast het blauwe weiland van het
IVN. Een oase van rust, net op de grens
met Helmond, de kanten zijn gelardeerd
met pinksterbloem, fluitenkruid, koe-
koeksbloem en  ereprijs. Je zou zo een
wild boeket voor je allerliefste plukken,
maar wilde bloemen vergaan zo snel, je
kunt ze beter laten staan. Het vogelleven
in de tuin gaat naar zijn hoogtepunt. Het
nestkastje puilt uit van de pimpelmezen
en het duurt geen week meer of ze
vliegen uit. Als een wonder zijn de groene
rupsjes  weer precies op tijd om als
ontbijt, lunch en diner voor de kleine
snaveltjes te zorgen. Iemand riep een
paar  jaar geleden dat de rupsen vanwege
de klimaatsverandering te vroeg zouden
zijn voor de vogels. Dit jaar in ieder geval
niet. Het winterkoninkje vond een oude
kerstkrans voldoende om een paleisje in
te bouwen, het gaatje aan de onderkant.

Ik ben benieuwd wat er uit komt
gevlogen. Een struise conifeer aan de
andere kant van de schutting is het
domein geworden van de vink. De hele
dag zit hij in de notenboom te
“sieskewieten”.  Ik kan er  niet genoeg
van krijgen, evenmin van de merel  en
andere vroege fluiters.  En niks mooier
dan de avondzang van merel of lijster
vanaf een hoog punt in de omgeving. Dat
het vleeseters zijn weten we maar heel
bijzonder was wel de waarneming van
een familielid , die moeder merel met de
restanten van de spareribs aan de haal
zag gaan en  even later haar jongen zag
voeren.  En steeds  raak ik weer ver-
tederd door moeder eend met in haar
kielzog een hele rits donsbolletjes. Voor
mamma eend elke jaar weer een hele
kunst om haar kroost veilig de pubertijd
in de loodsen, dan zijn de ergste gevaren
voor het jonge spul geweken. Er is zoveel
te genieten rond de Laarbeekse dreven,
maar je moet het wel willen zien. Jonge
kieviten, grutto’s en scholeksters, onze
weidevogels. Iets minder dan andere
jaren, zo heb ik de indruk, Op Croij heb
ik er zelfs geen enkele meer gezien. De
gevaren voor bodembroeders loeren
overal. Dan hebben de zwaluwen het wat
makkelijker, als tenminste niet alle
ramen en deuren van de stal zijn dicht-
getimmerd. Gelukkig is dat op heel veel
plaatsen niet het geval zodat de vlugge
vliegers vooruit kunnen. Wie zou anders
al dat ongedierte moeten vangen. Met
gemengde gevoelens passeer ik de
roekenkolonie aan de Trompetter. Wat
een herrieschoppers, kan dat niet wat
minder luidruchtig. De eerste jongen zijn
van het nest af, zodat de geluiden zich
langzaam naar het open veld verplaatsen.
Kunnen we tenminste ongestoord het
middagdutje doen. Met veel interesse
heb ik de publicatie over het manifest van
het IVN gelezen. Daar stonden wel een
paar waarheden in, die mogen we ons
gerust in de oren knopen. Mensen
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De Meikever
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administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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Voorbereidingen
Blaaskapellenfestival
in volle gang

Het is bijna zover! Deze week gaat de
tent weer de lucht in en na een paar
intensieve (maar enorm gezellige)
opbouwdagen gaat het 43e Blaaskapel-
lenfestival van start. Wij als organisatie
zijn er enorm trots op dat we dit feest
weer mogen organiseren voor zoveel
liefhebbers van de blaasmuziek in de
breedste zin van het woord. Het is
geweldig om te zien hoeveel mensen uit
alle windstreken ieder jaar weer genieten
van de sfeer in de tent. En het is altijd
weer fantastisch om zoveel bekende
gezichten uit Aarle-Rixtel te zien die er
samen een groot feest van maken. Dat
zorgt ervoor dat wij het festival met veel
plezier blijven organiseren.
Verrassend is de nieuwe invulling op de
zaterdagavond. Onze eigen Harmonie De
Goede Hoop gaat een spectaculaire
show neerzetten samen met de in onze
regio zeer bekende rockbands “Funtain”
en “White Stone”.  Met een uniek pro-
gramma, bijzondere combinaties en
legendarische popsongs laten zij zien dat
harmoniemuziek uitdagend, verrassend
en voor oud maar zeker ook voor jong is.
Wij zijn er trots op dat wij een andere

inhoud van “blaasmuziek” aan u kunnen
presenteren. Dus, komt dat zien en
horen.  Entreekaarten voor zaterdagavond
kosten € 5,00 en zijn te verkrijgen bij
Bakkerij Van Brug in de Dorpsstraat, bij
De Ganzehut in de Kerkstraat of aan de
feesttent zelf. Zondag en maandag is
zoals gebruikelijk het woord aan de
blaaskapellen.
Zondag vanaf 12.30 uur non-stop tot
22.00 uur, waarbij de Klokkendorper zelf,
in gedeeltelijk vernieuwde samenstelling,
het laatste anderhalf uur voor haar
rekening zal nemen met een enthousiast
en supergezellig optreden. Daarna  zal
onze eigen Goez Hool Band samen met
hun collega’s Coest uit Eindhoven de tent
verder opwarmen voor het geweldige
slotfeest door de Bakerstreet Band.
Evenals voorgaande jaren krijgen zij met
hun muziek uit de jaren 70 en 80 de hele
tent op de dansvloer.
Maandag eveneens heerlijke non-stop
blaasmuziek van 12.00 tot 21.00 uur.
Traditioneel sluiten De Klokkendorper
vanaf 19.00 uur het festival zelf af.
De entree voor zondag en maandag is
gratis. Dus loop eens binnen en geniet
van heerlijke muziek, gezellige mensen,
een lekker potje bier en  lekkere hapjes
en van leuke activiteiten voor de
kinderen. U bent van harte welkom.
Graag tot ziens in de tent!
De Klokkendorper

betrekken bij natuur, milieu en landschap
en leefomgeving. Daar is nog wel wat
werk te verrichten want de gemiddeld
mens is georiënteerd op heel andere
zaken. Er werd een duidelijk beroep
gedaan op de politieke partijen in
Laarbeek. Toon  initiatief op het gebied
van natuur- milieu en landschapsbeheer.
Ik kon me er helemaal in vinden.
Laarbeek als waterpoort van de peel,
maar eerst als groene long van Oost-
Brabant, klinkt veel beter als Laarbleek.
De meikever.

Herenkapsalon W. van Bakel
Wegens vakantie gesloten van 8 t / m 22
juni 2009. Vanaf dinsdag 23juni 2009 zijn
wij weer geopend.

KKKKKlokje

Permanent make-up
Voor eyeliners en wenkbrauwen. NU mei
en juni 20% korting. Praktijk voor
huidverzorging en pedicure (ook voor
diabetisch en reuma patiënten) ook aan
huis. Tel: 0492-383024
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Praktijk voor reflexzone therapie, neuro-reflexologie en massage
therapie te Aarle-Rixtel

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

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

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

• Reflexzone therapie ondersteunt en stimuleert uw zelfgenezend vermogen.  De hierna
beschreven klachten kunnen hierdoor verminderen: spanningshoofdpijn,
clusterhoofdpijn, migraine, duizeligheid, ziekte van Menière, hooikoorts,

slaapproblemen, obstipatie, maagklachten, incontinentie, bekkenbodem instabiliteit,
nierstenen, allergie, slijmbeursontstekingen, oorontstekingen en overige ontstekingen,

eczeem, blaasontsteking, astma, RSI, gewrichtspijnen, jicht, aambeien,
zwangerschapsbegeleiding, zwangerschapsnazorg, en rouwverwerking

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

Voor meer informatie kijk op:
www.petrie-zorggoedvoorjezelf.nl

of bel
0492 - 383213
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Beste zangliefhebbers,

De werkelijkheid heeft weer bewezen dat
eenvoud en betrokkenheid tot gezellig-
heid leiden. Zaterdag 16 mei 2009 vierde
Gemengd Koor De Klokkengieters in
eigen kring het 110-jarig bestaan van de
vereniging.
Onder auspiciën van Heemkundekring
Barthold van Heessel  wandelden de
leden van de vereniging met hun partners
door het geboortedorp van het gezel-
schap. Zij kregen informatie bij de vele
sporen uit de omgeving waarin en waaruit
Zangvereniging De Klokkengieters kon
ontstaan en voedingsbodem vond. In de
vrije natuur van de Opstal werd samen
gegeten en gedronken, geknutseld en
hout gekliefd en bovenal in uitstekende
sfeer en stemming gecommuniceerd met
elkaar.
Naast het vieren van het jubileum sloot
Gemengd Koor De Klokkengieters een
periode van optredens af en tegelijkertijd
was het feest een stimulans om zich in
te zetten bij de voorbereiding op het
komende muziekseizoen.
Er staat nog heel wat te gebeuren, want
het jubileum krijgt ook vorm buiten de
beslotenheid van de vereniging.
Na de vakantieperiode zullen Gemengd
Koor De Klokkengieters en Harmonie De
Goede Hoop op 11 oktober 2009 in de
parochiekerk respectievelijk hun 110-jarig
en 135-jarig bestaansfeest vieren met
een groot gezamenlijk concert. Wetende
dat daarna al vrij snel de kerstconcerten
staan geprogrammeerd en dat de passie-
/lenteconcerten tijdig moeten worden
voorbereid, zal er flink gerepeteerd
moeten worden op de maandagavonden
vanaf 20 uur in zaal de Lantaarn in de
Dorpsstraat te Aarle-Rixtel.

U bent uitgenodigd op een van de
repetitieavonden te komen zien en horen
hoe Gemengd Koor De Klokkengieters
plezier beleeft aan het samen muziek
maken. Bij de opzet van het repertoire
wordt, zoals bij elk koor, rekening
gehouden met de haalbaarheid en
moeilijkheidsgraad in relatie tot kwali-
teitsbehoud.
U zult ontdekken dat je niet per se tot de
jongsten hoeft te behoren om een
bijdrage te kunnen leveren in Gemengd
Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel!

De bibliotheek deze week!!
Aantal zoek&boek bestellingen in de
bibliotheek verdubbeld. De populariteit
van zoek&boek, de online zoek en
reserveerservice van de Nederlandse
Openbare Bibliotheken, is ook in 2008
weer toegenomen. Zowel landelijk als
provinciebreed is het bezoek gestegen en
het aantal bestellingen verdubbeld.
In 2008 is in Noord-Brabant, het aantal
bestellingen van 5000 verdubbeld tot
10.000, Ook bij de overige Nederlandse
bibliotheken is deze groei te zien. Lande-
lijk is bij de Nederlandse Openbare
Bibliotheken het aantal zoek&boek
bestellingen verdubbeld van 45.000 tot
ruim 92.000. Naast een toenemende
bekendheid met de dienst heeft ook de
toename van de beschikbaarheid van de
dienst bijgedragen aan het succes. Het
afgelopen jaar is deze nieuwe dienst van
de bibliotheek namelijk verder ontwikkeld
waardoor klanten nu 24 uur per dag van
huis uit gebruik kunnen maken van deze
bibliotheekdienst.
Sinds 2007 kunnen klanten van de
bibliotheek gebruik maken van de
landelijke zoek&boek dienst. Deze dienst
maakt het voor klanten van de bibliotheek
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VELT afd. Helmond, IVN–Helmond,
Vogelasiel Someren, Dahliavereniging
Helmond–West, Wereldwinkel Helmond,
korfvlechten H. Nillisen, Dassenwerk-
groep Brabant, Gierzwaluwenbescher-
ming Nederland, Wereldnatuurfonds afd.
Zuidoost Brabant, Stichting Dieren-
ambulance, handmatig kunstraat maken
H. Martens, Natuur- en Milieu Centrum
Helmond, Stichting Bambale (ontwik-
kelingshulp en bijenteelt), Ned. Jeugd-
bond voor Natuurstudie, verkoop
imkerartikelen Imkerij De Linde, huifkar
v.d. Bogaard, creatief met hout H. Jans,
Florentien, Ned. Ver. voor Lymepatiënten,
Natuurlijke bron: praktijk voor natuur-
geneeswijzen, Kinderboerderij De
Veldhoeve, Croy Cruyden, Matrix-Art,
Tuinderij Croy, vlechtwerk/bloemplanten
A. Heyligers.
Daarnaast bemant de organisatie zelf 15
kramen met allerlei activiteiten.
Muzikale omlijsting door Mondharmonica-
vereniging Helmond en De Tweede-
hansen.
De toegang is gratis en er zijn ook
diverse activiteiten, speciaal gericht op de
jeugd. Een bezoek is te combineren met
een wandeling in het park, het bekijken
van het dierenpark, midgetgolf in de
Warande en het beluisteren van muziek
bij het muziekpaviljoen. Er is ook een IVN
– wandeling, met als thema “Beleef de
natuur met al je zintuigen”. (aanvang
14.00 uur, start: bij de ingang)
De imkerclub geeft veel voorlichting via
haar website:
www.imkersvereniginghelmond.nl
U vindt daar de rubrieken: nieuws,
activiteiten (natuurmarkt, cursussen,
zwermen scheppen, voorlichting, honing-
verkoop), bijen houden, bijenproducten,
bijen en geneeskunde, beplanting, voor
de kinderen, recepten.
Tot ziens,
A. v. Grinsven,

mogelijk om niet alleen gebruik te maken
van de collectie van de lokale bibliotheek.
Ook de collecties van alle andere
bibliotheken binnen de provincie en zelfs
die van WSF Bibliotheken (bibliotheken
met een wetenschappelijke steunfunctie),
worden met deze service bereikbaar. Als
een boek, CD, DVD of bladmuziek niet in
de collectie van een lokale bibliotheek
aanwezig is, kan een klant deze materia-
len via zoek&boek toch aanvragen. De
materialen worden dan binnen een week
geleverd bij de lokale bibliotheek waar ze
vervolgens opgehaald kunnen worden.
Leden van Brabantse bibliotheken kunnen
zoek&boek gebruiken via de locale
bibliotheekcatalogi of via de Brabantse
zoekmachine  “Brabantwijzer”
(www.brabantwijzer.nl).

NATUURMARKT
HELMOND:
zondag 7 juni 12.00 – 17.00 uur
Warande Helmond

U bent van harte welkom op onze
Natuurmarkt Helmond, in en rond de
Bijenhal tegenover de midgetgolfbaan in
de Warande. De markt wordt georgani-
seerd door Imkersvereniging Helmond
e.o., in samenwerking met het Natuur- en
Milieu Centrum Helmond. In bijna 50
kramen kunt u kennis maken met allerlei
activiteiten met als centrale thema
“natuur”.
Als gastdeelnemers ziet u dit jaar:
Succulenta (cactussen), “pottenbakster”
D. Beniers, kunstzinnige houtbewerking
John Jonker, vlechtwerk C. van Dom-
melen, wijnbereiding Mevr. Bulskempke,
Stichting Middengebied, Kruidencentrum
De Sprenk, Biologische tuinderij De
Bundertjes, pollenmeting en allergiekuur
bijen-/wespensteken Elkerliek zieken-
huis, Groei en Bloei Helmond, Vereniging
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Hoe de gemeente Laarbeek, de
Woningstichting Laarbeek
en de Zorgboog
met ons ouderen omgaat.
Eind jaren ’90 kwam ik in Aarle-Rixtel in
een grote aanleunwoning achter bejaar-
denhuis ‘De Witte Poort’. “Als u niet meer
zelfstandig kunt functioneren komt u in
aanmerking voor een kamer in de Witte
Poort”, werd mij verteld.  Ik was dankbaar
en gerustgesteld.  Ik ging me thuis
voelen in Aarle, ging bij de KBO en wat
later bij de Zonnebloem, de oude dag
leek nog veel voor me in petto te hebben.
Totdat we, ( de mensen uit de 36
aanleunwoningen bezochten ook de
vergaderingen in de Witte poort) begin
2002, in een vergadering te horen kregen
dat de Witte Poort dicht zou moeten. De
kamers voldeden niet meer aan de eisen,
zo werd er gezegd. De ontzetting bij de
bewoners van de Witte Poort en bij ons
was enorm. Hoe konden ze ons zoiets
nu aandoen? En wij, van de 36 huisjes,
wat moest er met ons gebeuren? Waar
naar toe dan?
“Jullie krijgen zorg vanuit Mariëngaarde
en er komt iets nieuws voor de Witte
Poort in de plaats”. Mariëngaarde zou
aangepast worden voor de bewoners van
de Witte Poort, het bed zou van de
woonkamer af gaan. De onzekerheid
was geboren en zou jaren blijven du-
ren, zo zouden we later ondervinden.
Al het praten en protesteren hielp niet: in
2003 ging een eerste groepje bewoners
van de Witte Poort over naar een niet
aangepast Mariëngaarde. Aanpassen
duurde te lang, de Witte Poort moest
weg voor nieuwbouw.
De eerste tijd in Mariëngaarde was
moeilijk, zusters en leken moesten erg
aan elkaar wennen, maar alles is
gelukkig wat dat betreft goed gekomen.
Maar weer eens een vergadering. Begin
2004 moest de Witte Poort toch echt
leeg zijn, maar wat weer nieuwe onrust

bracht was de mededeling dat wij ook de
huisjes uit zouden moeten! De kleine
huisjes gingen zeker plat, de grote
werden misschien opgeknapt. En waar
moeten wij dan naar toe? “Op de plek
van de Witte Poort komen apparte-
menten met beneden gezamenlijke
ruimten en wij, uit de huisjes, hadden dan
eerste keus van wonen. Binnen 1,5 jaar
na afbraak van de Witte Poort zouden de
nieuwe appartementen er staan. In maart
2004 vertrokken de mensen die nog in de
Witte Poort woonden naar Mariëngaarde.
Vóór de bouwvakvakantie van 2004 was
de hele Witte Poort afgebroken. Voor
ons, bewoners van de huisjes, was het
erg wennen: geen Witte Poort meer en
voor allerlei activiteiten die eerst in de
Witte Poort plaatsvonden en waarvoor we
maar hoefden over te steken, moesten
we nu ‘helemaal’ naar Mariëngaarde. Er
was nu niet alleen een lege plek voor het
oog, maar ook in veel oude harten. De
mensen die nu in Mariëngaarde woonden
werden nog niet met rust gelaten. Toen
ze er een paar maanden woonden,
moest er weer een groot deel intern ver-
huizen. Er moest plaats komen voor
‘begeleid wonen’. Ga je zo met ons
ouderen om? Al wat er kwam op de
plaats van de Witte Poort , geen nieuw-
bouw.
Wat we wel hoorden was dat Zaal
Kersten dicht moest. Er zouden daar
woningen voor ouderen en starters
moeten komen. Wij ouderen, maar ook
verenigingen uit het dorp hadden in de
zaal achter vaak activiteiten. Waar
moeten we nu dan naar toe? Naar de
Dreef, weer veel protesten uit het hele
dorp: de zaal is veel te klein, de Dreef ligt
voor ons, ouderen, veel te ver uit de loop.
Niets helpt. Kersten komt leeg, staat
maanden te verpauperen en gaat tegen
de grond. Ook daar nog steeds geen
nieuwbouw, ze hebben er maar groene
doeken voor gespannen, de plek is een
vuilnisbelt. Weer is Aarle, en ons
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ouderen, iets afgenomen. Tot rust komen
we niet, de Woningstichting heeft  een
nieuwe verrassing voor ons: de beloofde
appartementen komen er niet, dat
moeten we maar vergeten. Er komen vier
of vijf woonblokken, ook de grote huisjes
moeten weg. Die nieuwe blokken zijn
voor ons te duur, wij moeten opgeven
waar we in het dorp willen wonen, of in
Beek en Donk, of in Lieshout, alles kan
geregeld worden. De paniek onder ons
ouderen was groot, wat nu weer, zoiets
houd je toch niet voor mogelijk. Iedere
keer iets anders, de onzekerheid en
onrust steeds groter. We moesten er
maar eens over nadenken, ze zouden
terugkomen.
De reacties van de bewoners waren
wisselend: sommigen vertrokken hals-
overkop als er iets leeg kwam in Aarle,
bang dat ze misschien Aarle uit moesten
straks. Ze kwamen inderdaad terug:
begin 2007 moesten we opgeven hoe of
wat. Hier kan ik alleen even voor mezelf
praten. Na veel slapeloze nachten, veel
doktersbezoek omdat mijn maag totaal
van slag was en de zenuwen me parten
gingen spelen, heb ik besloten om naar
Mariëngaarde te verhuizen. Een huisje in
het dorp was voor mij geen optie. Ook
mijn goede oog ging achteruit en niemand
kon me zeggen hoelang er zicht in blijft.
Dan zou ik wéér moeten verhuizen.
We hebben met een stuk of vijf bewoners
van de aanleunwoningen nog geprobeerd
of we niet wat meer zekerheid konden
krijgen: we hebben een gesprek gehad
met iemand van de Woningstichting,
maar we kwamen geen stap verder en
werden niets wijzer. Het was inmiddels al
de tweede helft van 2007, we woonden er
nog met 16 bewoners, toen ik een indica-
tie heb aangevraagd voor Mariëngaarde.
Weer komen er mensen praten, moeten
er formulieren ingevuld, maar niemand
kan je iets van zekerheid geven. Maar
weer afwachten.
In al die jaren ben ik naar alle verga-
deringen geweest, velen zeiden: “zonde

van je tijd, ze doen toch wat ze willen”,
maar ik bleef wel op de hoogte, ook al
werd je na de vragen die je stelde niet
veel wijzer. Zo had ik ook een kaartje te
pakken  gekregen voor een vergadering in
Mariëngaarde, ik meen dat het in de
eerste helft van 2007 was. Het ging over
de bouw van appartementen in de
kloostertuin. Er zouden vier of vijf blokken
komen als bejaardenappartementen, de
mensen uit Mariëngaarde zouden daar
naar toe gaan en Mariëngaarde zou
verpleeghuis worden. Op mijn vraag
wanneer dat allemaal zou gebeuren was
het antwoord: “als alles goed gaat, in
2013”. Op mijn opmerking: “meneer, u
praat tegen mensen van 80 tot 100 jaar’,
was het antwoord:”daar kan ik niets aan
doen, maar eerst moet Zonnetij klaar (het
plan op de plaats van de Witte Poort en
de aanleunwoningen) en dan kunnen we
pas in de tuin beginnen.” Op mijn
volgende vraag: “Waarom bouwen jullie
niet eerst hier in de tuin, dan hoeven wij
uit de huisjes niet twee keer te verhui-
zen”, was het antwoord: “Wij als Zorg-
boog werken niet met de Woningstichting
samen”. Dat dat dan ten koste gaat van
bejaarden, doet hier blijkbaar niet ter
zake. Weer ga je teleurgesteld naar
huis…
Ik pak de draad weer op bij mijn aanvraag
voor een indicatie. Na maanden vol
spanning wachten, vaak naar de brieven-
bus lopen, een paar keer opbellen, komt
in de plaats van na zes weken, na drie
maanden eindelijk de toekenning. Het gaf
een dubbel gevoel: iets van: gelukkig het
is zover, maar ook moet je veel
achterlaten. We hadden op de eerste
etage met de zeven bewoners een heel
goede band. We overliepen elkaar niet,
maar we waren er wel als we elkaar nodig
hadden. Het was inmiddels begin 2008
geworden toen het wachten en dus ook
weer de spanning begon: (een indicatie
wil nog niet zeggen dat er ook meteen
een plaats is )wanneer komt er in
Mariëngaarde een kamer op de derde
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Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.



etage vrij (met balkon). Onder die
voorwaarde had ik bij de Woningstichting
aangegeven dat ik zou vertrekken.
Normaal ben ik niet zo veeleisend, maar
ik wilde niet weg, ik moest weg en vond
dat ik deze eis wel kon stellen. Mis-
schien vonden ze me veeleisend, maar
dat zij ons er allemaal uitzetten werd
normaal gevonden. In augustus 2008
kwam het bericht uit Mariëngaarde dat er
voor mij een kamer met balkon vrij was.
Weer blij met een dubbel gevoel: als je
weg moet uit een huisje waar je tien jaar
gewoond hebt geeft dat toch ook veel
verdriet. Gelukkig kwam ik altijd al veel in
Mariëngaarde en waren er verschillende
mensen uit de huisjes al naar hier
verhuisd. Het was voor mij dus niet
vreemd en ik kende ook al veel verzorg-
sters. Op 20 september 2008 ben ik hier
komen wonen en na een week of zes van
wat ups en downs voelde ik me thuis en
begon ook langzaamaan de spanning en
onzekerheid van al die jaren van me af te
vallen. He, he, eindelijk rust, wat een
heerlijk gevoel! Afgelopen donderdag was
het over met de rust. Onder de koffie ’s
morgens in de zaal, werd zomaar even
meegedeeld dat we weer weg moeten. Er
was totale verslagenheid. Ga je zo met
oude mensen om? Eerst jaagt de
Woningstichting je uit je huisje en nu
jaagt de Zorgboog ons weer uit Mariën-
gaarde. Waarom? Het huis wordt ver-
pleeghuis, hospice, begeleid wonen en
dokters, apotheek, therapeuten enz.
komen erin. Binnen één jaar weg! Waar
naar toe? Weten we niet, niet in Aarle,
hier is niks. Voor hoe lang? Weten we
niet, als het leeg is, duurt de verbouwing
ongeveer 1,5 jaar. Waar komen wij dan
terecht? Weten we niet, degenen die
verpleegzorg nodig hebben, komen hier
terug en degenen die daar nog te goed
voor zijn, tja…niet in Aarle, weer: hier is
niks. Weer mijn vraag: ga je zo met oude
mensen om? Al ruim zeven jaar zorgen
jullie voor onrust onder de bejaarden, van

alles wordt ons beloofd en wat komt er
van al die beloften terecht?”Drie keer
niks! Uit dit alles blijkt wel dat zowel de
Gemeente Laarbeek, de Woningstichting
Laarbeek en de Zorgboog hier
schromelijk tekort geschoten zijn, zeker
in hun ouderenbeleid. Wat wij willen,
dames en heren achter jullie bureaus, is:
- een vaste woonplaats in Aarle!
- bij elkaar blijven in Aarle!
- verzorgd worden door onze eigen
verzorgsters!
Dat wil dus zeggen: eerst een fatsoenlijk
huis voor ons bouwen, dan verhuizen wij
pas. Jullie houden ons nu al zeven jaar
voor de gek. De maat is vol!
Annie Bijnagte,
bewoonster Mariëngaarde   18-05-2009
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Het team
‘Een Bergverzetje’ zoekt
sponsors voor Alpe d´HuZes
2009: Fietsen tegen kanker
Beste vrienden, familie, kennissen en
zakenrelaties. In de strijd tegen kanker
ervaren patiënten en hun dierbaren een
groot gevoel van onmacht. Ertegen
vechten lijkt zinloos. Kanker is
alomtegenwoordig. Eén op de drie
Nederlanders krijgt kanker. Van alle
mensen met kanker geneest 50%, de
andere 50% leeft met kanker variërend
van enkele maanden tot vele jaren.
Iedereen maakt van dichtbij mee hoe
levens drastisch beïnvloed en verwoest
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worden.
Wie zijn we en wat doen we?
Stichting Alpe d’HuZes (www.alpe-
dhuzes.nl) is opgericht om de onmacht
die door kanker ontstaat om te zetten in
kracht: kracht putten uit emotie. Sinds
2006 gebeurt dit door met zoveel mogelijk
mensen steeds weer de grenzen van het
mogelijke te verleggen. Alpe d’HuZes is
gegrondvest op de absolute overtuiging
dat je de grootst mogelijke voldoening
bereikt als je jezelf met hart en ziel inzet
voor een ander. Onder het motto
“Opgeven is Geen Optie!” worden er
geen beperkingen gesteld  in wat we
kunnen en zullen bereiken. Dit geldt voor
de renners, sponsoren, artsen, maar het
meest natuurlijk voor patiënten zelf.
Op donderdag 4 juni 2009 wordt op-
nieuw de uitdaging aangegaan om
minimaal zes maal (zoveel als je kunt is
ook een criterium) de vermaarde
alpenreus Alpe d’Huez op één dag te
beklimmen. Dit gebeurt met 150 renners
en 150 estafetteteams.
En wij, het team: Een Bergverzetje,
bestaande uit Joep Jansen (61), Bas
Jansen (34), Hans Jansen, (31), Edo
Lagendijk (31), Frans Hendrikx (30),
Peter Knoops (30) en Eva Jansen (24) is
een van de 150 estafetteteams die
dolgraag een steentje wil bijdragen aan
dit fantastische initiatief.  De een wat
meer ervaren dan de ander, voor de een
is de Alpe d’Huez een oude bekende,
voor de ander nog een spannend
avontuur. Maar wat ons bindt is dat we
als team, als vrienden, samen knokken
om zoveel mogelijk geld in te zamelen.
We trainen gezamenlijk om ons zo goed
mogelijk in te zetten voor de grote dag.
Volg onze vorderingen op:
. www.bergverzetje.nl en steun ons!
Wat gebeurt er met uw sponsoring?
Alpe d’HuZes realiseert een Revalidatie-
programma voor kankerpatiënten op maat
en draagt er zorg voor dat dit onderdeel
wordt van de basis zorgverzekering. Dit

omdat er voor kankerpatiënten op dit
moment geen fatsoenlijk revalidatie-
programma is, zoals dit er wel is voor
hartpatiënten. Revalidatie en kwaliteit van
leven zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Wij vragen u om uw gevoel te laten
spreken, het leven is veel te mooi om er
vroeg mee te stoppen. Daarom stappen
wij op 4 juni weer op de fiets, monteren
in gedachten een bagagedrager en
fietsen met een dierbare omhoog. Pijn
wordt bijzaak, vermoeidheid wordt niet
herkend, maar de herinneringen aan onze
dierbaren worden sterker en de hoop op
overleven eveneens.
Wees ruimhartig, wees brutaal, wijk af
van wat gebruikelijk is en sponsor ons
initiatief. Mogen wij  op u rekenen?
Steun onze actie en stort uw bijdrage op:
Rekening 37.31.46.116 T.a.v. stichting
Alpe d’Huzes  O.v.v. Een Bergverzetje
00196 Te Everdingen
Of kijk op www.bergverzetje.nl hoe te
sponsoren. Voor grotere sponsoren
hebben we uitgebreidere sponsormoge-
lijkheden. Indien u geïnteresseerd bent
neem dan contact met ons op. Alvast
heel erg bedankt voor de bijdrage en
duim voor ons!Namens het team: Een
Bergverzetje, Joep Jansen
joepjansen@jansenenvis.nl
06-53219461
Bas Jansen
basjansen@jansenenvis.nl
06-29561062
Hans Jansen
hans.jansen@vangansewinkel.nl
06-53148977
Frans Hendrikx
f.hendrikx85@upcmail.nl  06-44666232
Edo Lagendijk
e_lagendijk@hotmail.com 06-46436823
Peter Knoops
peterknoops@hotmail.com 06-41005840
Eva Jansen
jantjedevisser@hotmail.com
06-53350458
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Jaarmarkt 2009
Zonnebloem afdeling Aarle-Rixtel

’s Morgensvroeg voor dag en dauw op.
Auto inladen met prijsjes en naar de
aangewezen plek, (wat later bleek een
geschikte plaats). Pal voor de kerk in de
Dorpsstraat. De kraam was moeilijk te
bereiken, daar al vele standhouders hun
kraam aan het installeren waren. Achter
onze kraam was de scouting druk bezig
met het sjorren van stellin-gen en het
bouwen van een schitteren-de loopbrug.
Vlijtige handen maakten een duidelijk
zichtbare Zonnebloemkraam gereed.
Prijzen goed en overzichtelijk uitgestald.
De achterzijde afgeschermd tegen de
wind, wat prettig was voor de kraam-
bezetting. Enthousiaste lotenverkoop-
sters en een vriendelijke kraambezetting
zorgden voor een vlot verloop. De loten

verkoop verliep voorspoedig en bezorg-
den velen een aangename verrassing.
Hulde aan hen die zorg droegen voor het
vergaren van prachtige en wisse-lende
prijzen. Voor elk wat wils. Het liep op
rolletjes, dankzij de blijmoedige inzet van
onze medewerker(s)ters. Ook mochten
we ons verheugen op de vrijwillige
medewerking van een draaiorgel artiest.
De bezoekers en de Zonnebloemers
konden dat zeer waarderen. Een vrolijke
noot is nooit weg. Een prettige bij-
komstigheid, de hoofdprijs bleef tot het
laatst in de kraam staan. Het publiek
bleek gul en zorgden ervoor dat we
vroegtijdig ‘los’ kwamen. Rond half vier
konden we al inpakken en de auto weer
inladen. De Aarlese afdeling van de
Zonnebloem dankt eenieder voor zijn of
haar financiële bijdrage en inbreng.
Mede dankzij U kunnen wij onze gasten
weer mooie activiteiten aanbieden.
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Dorpsfeesten 2009

Uitslag jeugd.
Optreden
1 Goed op Dreef, 2 BIG, 3 De Toppertjes
Jeugdzeskamp
1 Ut Plein,1 2 Ut Plein 2, 3 Goed op
Dreef 3
.uiz
1 Ut Plein, 2Goed op Dreef, 3 BIG

Uitslag dorpsfeesten
Cultuur
1 D.V.O.,2 Troef, 3 Labierint, 4 Blitz, 5
Maggie, 6 De Stroat, 7 ‘t Clubke, 8 Kiele
Kiele, 9 Oit de kunst, 10 D’r in dè telt
Joker
1 Blitz, 2 Troef, 3 Wa zeekoe, 4 ‘t
Clubke, 5  D’r in dè telt, 6 Weinig kans, 7
Boeiend, 7 De Elshorst, 9 Maggie, 10 Ut
Plein
Kwis
1 Zo zin Wai, 2 ‘t Clubke, 3 Labierint, 4
Blitz, 5 Kiele Kiele, 6 De Stroat, 7 J.A.C.
, 8 Maggie, 9 Ut Plein, 10 Oit de kunst
Zeskamp
1 De Heikant, 2 Weinig kans, 3 Maggie,
4 Troef, 5 Blitz, 6 Boeiend, 7 Oit de
kunst, 8 D.V.O.,9 J.A.C., 10 Wazeekoe

Totaal uitslag
1 Blitz, 2 Troef, 3 ‘t Clubke, 4 Maggie, 5
Labierint, 6 Oit de kunst, 7 Zo zin wai, 7
Kiele Kiele, 9 D.V.O., 10 J.A.C., 10
Weinig kans, 10 D’r in dè telt, 10 Wa
zeekoe, 14 Boeiend, 15 De Elshorst,16
De Heikant, 17 De Stroat, 18 Ut Plein

Uitslag loterij
Eerste prijs lot nummer 1653 de overige
prijzen zijn gevallen op lotnummers:
1518, 775, 2963,  625, 1017, 2808, 102,
2778, 1850

André  Schoenmakers zi ...

‘k waar pas op dun doel dôr skoten zu
mi pijl en boog mi nu lach op zinne
smoel rècht in ut rood.
Ik zag ôk nun andere boog en dôr mi
skoot  men en ik verskoot , in ’t hart van
aauw mensen.
Die mensen hebben nie zoveul wensen
en willen in alle rust dûr eind
afwaachten.
Wai allemaal daachten  nao de Witte
Pôrt dè kan gewoon in Ale, want dôr zin
ze thuis en des nergus anders te halen.
Ik daacht dè de regels en wetten vur
leven en zorgen zinner um  zorg vur
mensen te borgen.
Ze zin de baakus kenneluk gaon
verzetten. Zonder op de wensen van de
mensen te letten zin vort de wensen van
de zorgers de maot en durrum moeten
die aauw mèr op straot.
Over de Roemenen en Summerse
toestanden skreven en praoten zu in alle
landen mér in Ale worre aauw mensen
oit huis gezet en dôrbai wordt allein gelet
op de borg van een of andere
theoretische papieren zorg.
’t Is skaand en bai de konijnen af  dus
mensen laot oe aige heuren want di mag
nie gebeuren want as ge de basis van oe
lève vergit dan witte wor ge latter zelluf
mis zit.

Zonder U was het nooit een geslaagde
jaarmarkt geworden.
Dank, namens de Zonnebloem.
Nobis
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Op 31 mei, 1st Pink-
sterdag, zal Muziek-
vereniging Muzikale uit
Aarle-Rixtel om 14.00
uur optreden op het Carat paviljoen in de
Warande in Helmond. In het vijfjarig
bestaan van Muzikale is dit al weer de
vijfde keer dat het orkest een concert
geeft op  het meestal drukbezochte
paviljoen. Ondertussen is Muzikale
uitgegroeid tot een bloeiend gezelschap
met tweeëntwintig muzikanten.
Vanaf de oprichting tot en met het
lustrumconcert eind maart dit jaar is de
muzikale leiding in handen van Marius
Boogaarts geweest. Sinds 1 april 2009
staat Gert van Kraay uit Aarle-Rixtel met
de dirigeerstok voor het orkest. Hij is als
dirigent bekend in de regio omdat hij een
aantal jaren Harmonie Phileutonia uit
Helmond gedirigeerd heeft en op dit mo-
ment ook nog dirigent is van Harmonie
Amicitia in Brouwhuis.
Het repertoire van Muzikale is zeer
gevarieerd en biedt voor elk wat wils:
* Licht klassiek met muziek van bekende
componisten zoals Verdi, Mozart en Van
Beethoven
* Harmonie- en fanfaremuziek, voor velen
vaak bekende muziekstukken die door
veel orkesten worden gespeeld: marsen,
polka’s en dergelijke
* Dans- en musicalmuziek: bekende
melodieën uit wereldberoemde musicals,
tango’s en popmuziek

* Swingende muziek: muziek met
dixieland- en big banduitstraling.
In het programma dat op 31 mei
gespeeld zal worden is deze grote
variatie van het repertoire van Muzikale
duidelijk te horen.



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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Voor U gezien, gehoord en gelezen
* Dat de bewoners van Mariëngaarde
zeer onaangenaam verrast werden;
* Dat zij te horen kregen over de
verbouwplannen van Mariengaarde;
* Dat het bericht zeer veel onrust heeft
gebracht bij de bewoners;
* Dat voor de bewoners elders onder-dak
wordt gezocht;
* Dat meerdere van hen, nog maar kort,
blij waren met de huisvesting;
* Dat ze nu weer moeten verkassen en
dan nog wel buiten Aarle;
* Dat velen van hen het beu zijn om weer
eens te verhuizen;
* Dat het verplaatsen van ouderen
mensen niet zo’n goede keuze is;
* Dat ze het gevoel hebben speelbal te
zijn van de Zorginstelling;
* Dat de verantwoordelijke wethouder
hierover niet was ingelicht;
* Dat de redaktie van het Gemeen-
schapsblad de gulle gever hartelijk
dankt;
* Dat we nu op een eindbedrag komen
wat gelijk is aan dat van vorig jaar;
* Dat er nog steeds ‘gevulde’
collectezakjes voor het Gemeen-
schapsblad binnenkomen;
* Dat Uw financiële ondersteuning zorg
draagt om het Gemeenschapsblad voort
te zetten;
* Dat de collectanten en vrijwilligers U
zeer erkentelijk zijn;
* Dat ASV het zeer goed gedaan heeft in
de nacompetitie;
* Dat SC Heereveen, mede dankzij
Gerald Sibon, voetbal geschiedenis heeft
geschreven;
* Dat het bij enkele gezinnen in Laar-
beek een goed gevoel teweeg bracht;
* Dat zij voor de eerste keer de KNVB
beker wonnen;
* Dat zij in een spannende finale win-
nend afsloten;
* Dat strafschoppen bepalend waren;
* Dat Gerald een fervente fiets liefhebber

is;
* Dat op vaderdag een mooie fietstocht
in het verschiet ligt;
* Dat de Hartstichting en ADW U van
harte uitnodigt om daar aan deel te
nemen;
* Dat U de datum 21 juni 2009 daar-voor
kunt noteren;
* Dat het team ‘Een bergverzetje’
sponsoren zoekt voor Alpe d’Huzes
2009;
* Dat zij op donderdag 4 juni a.s. mini-
maal zes keer de Alpenreus Alpe d’Heuz
opfietsen;
* Dat zij met anderen dat doen om een
financieel steentje bij te dragen ter
bestrijding van kanker;
* Dat zij een revalidatieprogramma voor
kankerpatiënten wil realiseren;
* Dat het team bestaat uit:
Joep Jansen, Bas Jansen, Hans Jansen,
Edo Lagendijk, Frans Hendrikx, Peter
Knoops en Eva Jansen;
* Dat onder het motto “Opgeven is  geen
optie”  worden er geen beperkingen
gesteld in wat ze kunnen en zullen
bereiken;
* Dat u hen kunt ondersteunen door uw
bijdrage te storten op:
Rekeningnr. 37.31.46.116 t.a.v. stichting
Alpe d’Huzes, o.v.v. Een bergverzetje
00196 te Everdingen;
* Dat er al heel wat vaartuigen een
bezoek hebben gebracht aan óns’
haventje;
* Dat, dat niet ongemerkt bleef;
* Dat het ED uitpakte met een heel
mooie foto;
* Dat de school eindexamens weer van
start zijn gegaan;
* Dat er weer veel leerlingen/studenten
zitten te zweten;
* Dat er weer foefjes gebruikt worden om
te kunnen spieken;
* Dat over enkele weken weer de
‘geslaagden’ feestjes beginnen;
* Dat Eddy Bouwmans een eigen fiets
toertocht heeft gekregen;
Nobis
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4.000 danseressen en dansers
verzorgen het allergrootste
dansspektakel van Nederland;
genaamd D-Mission III.
Op zaterdag 20 juni 2009 gaat het
grootste dansspektakel aller tijden van
Nederland plaatsvinden, genaamd D-
Mission III. In totaal gaan 4.000 leerlingen
van DéDé Danceballet een mega dance-
balletles uitvoeren, verdeeld over 2 lessen
op één dag!!! Nog nooit heeft er in de
Nederlandse dansgeschiedenis zo iets
groots plaats gevonden. Stel je voor, op
één dag 4.000 dansers en danseressen,
verdeeld over 2 mega balletlessen. .
Eind 2008 zijn de eerste voorbereidingen
al getroffen. De datum moest vast gezet
worden, de leerlingen moesten ingelicht
worden, etc. etc. Maar vanaf januari was
het hard werken aan D-Mission III. Ruim
4.000 leerlingen van DéDé gaan mee
doen, er zijn per keer 2.000 dansers en
danseressen en 4.000 mensen aan
publiek (dus totaal 6.000 mensen per
editie!) en daarnaast moet tijdens de dag
alles soepel verlopen. Een hele
organisatie dus……
Aan de voorbereidingen merk je pas echt
hoe groot het mega spektakel is. Die dag
komen er ruim 12.000 mensen in het
Indoor Sportcentrum te Eindhoven.
Voorheen hadden we één mega balletles
op een dag, maar dat past niet meer,
vandaar dat we 2 mega balletlessen
geven; één in de ochtend en één in de
middag…. Door het grote bezoekers-
aantal wordt er veel rekening gehouden
met de logistiek. Iedereen moet veilig
binnen komen, er moet voldoende tijd
tussen de 2 balletlessen zijn omdat er
6.000 mensen het gebouw moeten
verlaten en weer 6.000 mensen binnen
moeten komen voor de 2e editie.Mega,

mega groot dus!
Tijdens D-Mission III gaan we de weke-
lijkse balletles met z’n allen in het groot
doen Dat betekend de warming-up,
conditietraining en de slow-down.
Vervolgens gaan we verder met dansen!
Iedere leeftijds-categorie heeft een dans
ingestudeerd. In totaal zijn er 8 dansen.
DéDé Danceballet is een dynamische
vorm van modern ballet. Verschillende
dansstijlen worden gemixed waardoor het
dynamisch, fel en energiek is! De jongste
leerling is 3 jaar en de oudste 63 jaar.
Locatie: Indoor Sportcentrum, Theo
Koomenlaan 1, Eindhoven.
Ochtend-editie, 11.00 uur – Middag-
editie, 15.00 uur. Kaartjes € 3,50
Meer info: DéDé Danceballet /
www.dededanceballet.nl / 040 2544052

KKKKKlokje

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

Dovens Meubelen Milheeze: Alles op
het gebied van meubelen voor uw
huiskamer – keuken en slaapkamer voor
jong en oud. Veel keuze voor senioren.
Tevens: Gordijnen – vitrage – binnen
zonwering – vloerbedekking – novilon en
laminaat vloeren. Lakens – slopen –
dekbedden – kussens. Klokken, staande
en hang en schilderen. Matrassen 2x80-
90x200 met 2 elektrische bodems, 2
motoren van € 1716,00 Nu als aanbieding
€ 1287,00 Zeer goed merk. Uit onze
eigen meubelmakerij betaalbare
meubelen. Op maat en model naar uw
keuze in 1e keuze houtsoorten, lakken en
kleuren. Bij aankoop nieuwe meubelen
kunt u uw oude meubelen inruilen.
Kerkeind 38 Milheeze. 0492-341553.
www.dovens.nl Meten en bezorgen zijn
bij ons gratis. Kerkeind 38, 0492-341553
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

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

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

www.kapsalonastrid.nl
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32e Fietsvierdaagse
Aan de Wielen

Van 8 t/m 11 juni staat de 32e editie van
de Avondfietsvierdaagse op het program-
ma. Elke dag is er een route welke
varieerd tussen de 28 en de 31 km., over
veelal rustige binnenwegen en fiets-
paden, dus ideaal om ook de kinderen
mee te laten doen. Halverwege de rit is
er telkens een pauzepunt waar iedereen
wordt getrakteerd om een drankje en een
versnapering. Natuurlijk hebben we weer
enkele nieuwe fietspaden ontdekt, die in
de tochten opgenomen worden. Helaas
blijft Laarbeek op dat gebied achter bij
andere plaatsen in de regio, want al jaren
moeten wij het doen met alleen maar
slechter en gevaarlijker wordende paden.
Uiteraard worden de routes elke avond
uitgepijld en meteen na afloop weer
verwijderd.
Inschrijven en vertrekken kan men tussen
18.00 en 19.00 uur vanaf de Lantaarn
tegenover de kerk in Aarle-Rixtel.
Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 0,50
per avond, kinderen t/m 16 jaar mogen
gratis meedoen en krijgen als ze
minimaal aan drie avonden mee hebben
gedaan ook nog een mooie medaille.
Volwassenen betalen voor die herinnering
€ 2,50.
Op de laatste avond is er weer een gratis
loterij voor degenen die minimaal aan drie
van de vier avonden meededen.
Meer informatie is te vinden op
www.aandewielen.nl of krijgt u door te
bellen naar Rini Daniëls tel. 382340.
Natuurlijk gaan wij ook door met ons
uitgebreide wekelijkse programma, kijk
daarvoor op onze website of vraag eens
naar ons maandelijkse clubblad.
afd. publ.

Wat er nu in Aarle-Rixtel gebeurt,
daarvan snap ik geen hol.
Woorden schieten tekort,
niets is schijnbaar meer te dol.
Over het houden van honden en katten,
wordt een lange strijd gevoerd.
En onze oudjes in Mariëngaarde,
krijgen alléén één bericht,
dat ze er binnenkort uit worden
gebonjourd.
De vraag is echter waarheen,
antwoorden daarop zijn er nog geen.
Het bestuur van de zorgboog is
inmiddels afgetreden,
wellicht komen er anderen aan het
bewind,
die dit kunnen terugdraaien,
met rasse schreden.
Zorg eerst in het eigen dorp voor goed
onderkomen,
voordat er maatregelen worden
genomen.
Wij kunnen en moeten dit niet
accepteren
en de kont tegen de krib keren !!!
De zwaluwen heten we welkom op Strijp,
we willen dat hun aantal stijgt,
Mariëngaarde is geen duiven(zwaluw)til,
wij moeten er voor strijden,
dat er in ons dorp een bejaardenhuis
blijft !!!
RD

Jeugduitslagen

De laatste jeugduitslagen van dit seizoen
van BC De Ganzeveer:

C-klasse: Brabantia 1 - Ganzeveer 1 4 - 4
F-klasse: Ganzeveer 2 - Mixed 8 4 - 4
Ganzeveer 2 - Con Brio 7 5 - 3
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De diploma’s voor de jeugd verkeers-
examens zijn inmiddels uitgereikt. Alle
kinderen uit Aarle-Rixtel die aan het
examen hebben deelgenomen heb ik op
woensdag 13 mei het document, waar ze
zo hard voor gewerkt hebben, kunnen
overhandigen. In totaal hebben 73
kinderen uit Aarle-Rixtel examen gedaan
en ze zijn allemaal geslaagd. Allemaal
nogmaals VAN HARTE. KOEN
STEEGHS van de Brukelumschool werd
extra in het zonnetje gezet. Hij had zowel
in het praktische, als in het theoretische
examen geen enkele fout gemaakt. Aan
hem werd dus een diploma met de
vermelding CUM LAUDE uitgereikt. Hij,
zijn klasgenootjes en meester Cor, waren
zo trots als een pauw. Naast het
verkeersdiploma hebben de kinderen ook
allemaal nog een mooie sleutelhanger en
een leuk spelletje gekregen.

In de afgelopen periode zijn verder nog de
volgende zaken het vermelden waard;
INBRAAK LOODS;
In de nacht van  vrijdag 8 op zaterdag 9
mei werd ingebroken in een loods aan De
Wolfsputten. Uit de loods werd een witte
Renault bestelauto met het kenteken VT-
77-YL, alsmede een flinke hoeveelheid
gereedschap weggenomen.
AFVALDUMPING;
Aan de Asdonkseweg werden op  dins-
dag 12 mei een hoeveelheid afvalzakken
aangetroffen. Het betrof  afval uit een
hennepkwekerij. Een onderzoek naar de
herkomst wordt ingesteld.
DIEFSTAL AUTO;
Op de Albers Pistoriusstraat werd in de
nacht van woensdag 13 op donderdag 14
mei een groene Opel Corsa, voorzien van
het kenteken JS-FZ-12 weggenomen. De
auto stond aan de straat geparkeerd.

BRAND IN BEDRIJVENHOTEL;
Op vrijdag 15 mei was er een brandje
ontstaan in een van de bedrijven van het
bedrijvenhotel aan de Bosscheweg. Er
waren wat polyester dakplaten in brand
geraakt en dat gaf behoorlijke
rookontwikkeling. Het zag er dus erger uit
als het in feite was. Door snel ingrijpen
van de werknemers ter plaatse, kon het
vuur binnen no time worden geblust. De
brandweer die inmiddels gearriveerd was
volstond met het ventileren van de
ruimtes.

AANTREFFEN DRUGS EN VUURWERK;
Bij een controle van een auto aan de
Bosscheweg bleek dat er een flinke
weedlucht in de auto hing. Bij nader
onderzoek werden enkele gebruikers-
hoeveelheden soft-drugs aangetroffen,
alsmede een hoeveelheid illegaal vuur-
werk. Omdat van deze spullen niet
aantoonbaar was wie ervan de eigenaar
was, werden ze ingenomen. In de auto
zaten vier mannen  zonder vaste woon-
of verblijfplaats. We houden ze in de
gaten.

Tot zover mijn berichtgeving,
Vriendelijke groet
John Geerts, uw buurtbrigadier.

KKKKKlokje

Gevraagd Telefoonkaarten
Hebt U oude telefoonkaarten en doet U
er verder niets mee dan kunt U mij blij
maken. Ik ben op zoek naar oude
telefoonkaarten (waar ze ook vandaan
moge komen) om mijn verzameling aan
te vullen.
Het ruilen van dubbele behoort tot de
mogelijkheid.
Bij voorbaar dank.
Ben Sibon, Nachtegaalstraat 7, alhier.
Telefoon: 0492-381610
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Begrotging 1957 van Aarle-Rixtel
heeft een tekort van f 16.000
Gisteravond is de raad van Aarle-Rixtel
bijeen geweest. Onmiddellijk na de
opening sprak de voorzitter enkele
woorden ter nagedachtenis van de heer
Harry Verschuren, die onlangs op droeve
wijze om het leven is gekomen.
Besloten werd om aan G.S. voor te
stellen de presentiegelden voor de raads-
vergadering vast te stellen op f 7,50 en op
f 4,— voor wat betreft de commissie-
vergaderingen. Voorts zal aan G.S.
voorgesteld worden de wethouders-
salarissen te verhogen tot f 840,— per
jaar. Het ingekomen verzoek van de KAB
om het plaatselijke armbestuur op te
heffen en om te zetten in een dienst voor
sociale zaken, werd door de voorzitter
toegelicht en B. en W. stelde daarna voor
het schrijven voor kennisgeving aan te
nemen, Straks kan dan, na een
toelichting van enige deskundigen, een
beslissing worden genomen. De raad
was het daar volkomen mee eens.
De heer v.d. Graef bracht vervolgens ver-
slag uit over het onderzoek van de
gemeente begroting. De door de commis-
sie gemaakte opmerkingen over de
studietoeslagen voor ambtenaren, open-
bare straatverlichting, de woningbouw
werden door de voorzitter toegelicht. B.
en W. stelden zich op het standpunt dat
de huidige studietoelagen-verordening
moet worden gehandhaafd, aangezien de
regeling pas zo kort geleden in het leven
is geroepen. Na een debat tussen v.d.
Graef , v.d. Heuvel en de voorzitter werd,
na stemming, besloten overeenkomstig
het voorstel van B. en W. Wat de aan-
merkingen inzake de straatverlichting in
de buitenwijken betreft, zei de voorzitter
dat de armaturen, die aanvankelijk voor
die wijken bestemd waren, versleten
materiaal zijn gebleken. B. en W. blijven

zich beijveren om de straatverlichting te
verbeteren. Wat de bouw van houten
huizen betreft zijn de nodige onderhande-
lingen gaande met de eigenaren van de
daartoe geschikte gronden en diverse
instanties. Het voorstel van de begro-
tingscommissie om grotere werkobjec-
ten, zoals waterlossingen, landwegen
e.d. in de gemeente bij gebrek aan
arbeiders, te doen opdragen aan de
Heidemij of Grondmij met gebruikmaking
van machines, werd door B. en W. in
overweging genomen. De begroting 1957
werd vastgesteld met een tekort van
ongeveer zestienduizend, de begroting
gasdistributiebedrijf met een nadelig
saldo van f 4200,— en de begroting van
het woningbedrijf met een tekort van
f 800,— Aangezien het politieuur is
vastgesteld op twaalf uur, werd voorge-
steld de leges ter verlenging daarvan te
verhogen tot tien gulden voor het eerste
uur en voor elk volgend half uur of
gedeelte daarvan tot vijf gulden. Het
voorstel werd aangenomen.
(wordt vervolgd)

Heemkundekring De heemkundekring
“Barthold van Heessel” vierde het eerste
lustrum in café van Bragt. De voorzitter N.
van Gameren kon behalve de leden ook
enkele bijzondere gasten verwelkomen;
o.a. kapelaan Cramer uit Breda en drs.
H. Mandos van het hoofdbestuur van het
Brabants Heem en de heer P. v. Burgt,
voorzitter van de kring Peelland-Helmond.
Na een vlotte afwerking van de agenda –
Mej. M. Jansen en Mej. A.M. Gruyters
werden als nieuwe bestuursleden
gekozen – hield de heer Jan Vriends uit
Helmond een causerie over “mens en
insect. gevaarlijk en toch nodig” Hierbij
werden interessante lichtbeelden ver-
toond. Kapelaan Cramer sprak nog over
de beoefening der heemkunde en dankte
speciaal voorzitter N. van Gameren voor
zijn vele werk.
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