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Taxibedrijf
C. van Heijst

* personenvervoer
* rolstoelvervoer
* groepsvervoer
* ziekenvervoer
* pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.

BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700

Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)

M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009

Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.

Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u.  vr 8.30-12.30 uur
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
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. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 15 mei - Pinksternoveen
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – dameskoor - kindernevendienst

Ben Loomans
Overleden ouders Raaijmakers – Bekx
Frits Smeenk (par.)
Jo Houben (verj.)
Bijzondere intentie

Zondag 16 mei– 7e Zondag van Pasen - Week voor de Nederlandse Missionaris
Pinksternoveen

10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –de Cantorij (gregoriaans +samenzang)
Overleden ouders Beekmans – v. d Berg (sterfd. ouders/fund.)
Riek Sneijers en ouders (fund.)
Familie Verbakel – v. d. Zanden
Hans van Brug (verj.)
Nico Schooneveld
Lea van Roij – van Gerwen (verj. moeder/par.)
Uit dankbaarheid
Tot welzijn van de parochie

12.00 uur Kapel – Doopviering
Elmie van Loo, Clovishof 21
Daniek Bontenbal, Janssensstraat 42.

Woensdag 19 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 21 mei
14.00 uur Huwelijksviering

Frank Swinkels en Inge Simons

ATTENTIE
Op dinsdag 11 mei a.s. om 19.30 uur wordt in de kapel van Mariëngaarde een
Mariaconcert gegeven door het kamerkoor Sine Nomine.
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Week van zaterdag  22 mei t/m vrijdag  28 mei

Zaterdag 22 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang - kindernevendienst

Noud en Mio Raaymakers
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Overleden ouders Migchels - Nooyen (sterfdag)
Frits Smeenk (par.)
Henk Nooijen (Aan de Wielen)

Week van zaterdag  15 mei t/m vrijdag  22 mei
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Zondag 23 mei– 8e Zondag door het jaar–Hoogfeest van PINKSTEREN
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –Dames- en Herenkoor

Doris Verberne (O.L.Vrouwe Gilde)
Adriaan Loomans (trouwdag)
Jan Romme
Familie v.d. Kerkhoff / van Roij / van Alphen.
Tot welzijn van de parochie

Maandag 24 mei - Tweede Pinksterdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering - Herenkoor

Henk Gruijters (verj./O.L.Vrouwe Gilde)
Overleden ouders Manders – v. d. Bogaard

Woensdag 26 mei
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 28 mei
12.30 uur Kapel – Huwelijksviering

Pepijn van Rooij en Agnes Verhoeven
19.00 uur Kerk – Eucharistieviering – H. VORMSEL

Toediening H. Vormsel door Bisschop Hurkmans

Week van zaterdag 29 mei  t/m vrijdag 4 juni

Zaterdag 29 mei
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang - kindernevendienst

Overleden ouders Rovers – van den Broek
Alfons Beune (par.)
Jan en Marc van Stiphout (j.get Jan)
Tonnie Raaymakers (verj.)
Frits Smeenk (par.)
Anneke van Doren – Schepers (verj.)

Zondag  30 mei  - ALLERHEILIGSTE DRIEEENHEID - 9e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Frans Maas (trouwdag)
Rosmarie van Esch - Keller
Martina Aarts – van der Leemputten (verj.)
Harrie van der Sanden (verj.)
Betsie Manders van Bree (verj.)
Overleden ouders Schrama-Jacobs
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 2 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 4 juni
11.15 uur Mariëngaarde – Eucharistieviering

Afscheidsviering van de  Zusters Mariëngaarde

OVERLEDEN
Jan van Roij, Wielewaal 13, 83 jaar.
Annie van Mierlo- van Doren, Nachtegaalstraat 6, 72 jaar.
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D a n k b e t u i g i n g

Hierbij bedanken wij iedereen voor de aanwezigheid en steun tijdens
de avondwake en de uitvaartdienst van mijn vrouw, onze moeder en
schoonmoeder en oma en overgrootmoeder

Lies Sloots – Mighels

Iedereen bedankt voor de vele kaarten, bloemen en medeleven in welke vorm dan
ook. Het was voor iedereen een grote troost.

Harrie Sloots,
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Aarle-Rixtel april 2010.

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. De administratie is 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 10 juni 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  4 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 22 mei om 18.30 en op
zondag  23  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.

D a n k b e t u i g i n g

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de
belangstelling en felicitaties, die ik mocht ontvangen,
bij mijn Pauselijke onderscheiding en 85e verjaardag.

Wim Verschuuren.
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Kort woordje van Pastor M. Deli

Korte retraite
Door de sneeuwval begin januari en de
gladheid op de wegen moest ik mijn
jaarlijkse retraite uitstellen. Ook door
andere activiteiten in ons Aarle, was het
inmiddels 1 maart geworden. De ijzel en
de sneeuw waren verdwenen en zag
eindelijk de kans om me een vijftal dagen
in een klooster terug te trekken. Ik had er
zo naar uitgezien, want twee maanden
van steeds uitstellen valt niet mee!
Enfin, ik kon in ieder geval niet zoals
Sven Kramer op de ijsbaan, mijn even-
wicht houden. Na een verkwikkende
douche maakte ik een dubbele knieval.
Op ’t eerste gevoel had ik niks gebroken.
Maar ’s anderendaags begonnen knieën
te zwellen en had moeite met zitten en
opstaan. Vrijwel ben ik, met moeite,
terug naar ons moeke gereden. In de
kliniek zijn er platen getrokken, CT- scan
gemaakt en doktersbezoek. Resultaat:
Meniscusscheur. Enkele dagen daarna
werd ik geopereerd door een van de
beste chirurgen uit de streek. Die heeft
tijdens de operatie ook onderandere
artrose en kristallen in de gewrichten
ontdekt. Wat dubbel zo zeer doet.
Daarom duurt het genezingsproces vrij
lang en loop ik voorlopig nog steeds met
krukken van de ziekenkas. Doch het
laatste bezoek aan de chirurg, afgelopen
week, gaf me moed. Er komt langzamer-
hand beterschap in.
Dank aan Pastor Engels !
Genoeg nu over mezelf. Dankbaar ben ik
Pastor J. Engels voor de formidabele
hulp gedurende de ‘Goede Week’ en de
Paasdagen. En de plechtige opening van
de meimaand.  Maar ook voor de
uitvaarten, die hij met zeer veel toewijding
voorging en nog steeds doet, mocht en
mag ik beroep op hem doen. Naar mate
van het mogelijke ben ik aanwezig
geweest in de meeste vieringen. Hetzij

met.. en op krukken. Ook de mensen van
de parochie en  het parochiebestuur is
Pastor Engels voor zijn toegewijde inzet
hiervoor heel bijzonder dankbaar.
Eerste Heilige Communie
Met de vriendelijke hulp van dames van
de werkgroep kon ‘k op zondag 25 april
vrij vlot de beide vieringen van de Eerste
Communie voorgaan. Voldoende zit-
krukken werden er geplaatst. En zoals
iedereen heeft kunnen merken zagen
onze communicanten er, zoals ieder jaar,
weer stralend uit. We hopen ze allemaal
nog heel dikwijls in onze kerk te mogen
begroeten. In ieder geval, van harte
allemaal een dikke ‘proficiat !’ met uwe
eerste Heilige Communie! En steeds
welkom in de Heilige Mis.
Koninginnedag 2010
Vrijdag, 30 april. Een schone nationale
feestdag bij ons in Nederland. Heb er
maar een kalme dag van gemaakt. Een
huisbezoek, bij een heel vriendelijke
mevrouw in de buurt. En eventjes bij
O.J.A., waar diverse orkestjes optraden.
Ook daar was het heel gezellig. Het
bestuur (Mr. Leroy Keunen) had er een
stoeltje voor me vrijgehouden opdat ik
wat rust kon nemen. Gelukkig heb ik daar
vele mensen ontmoet en ook gezellig met
Jan en alleman kunnen babbelen.
Gouden Bruiloft !
Alhoewel, op een klein tafeltje gezeten,
is toch het 50-jarig jubileum van Christ en
Tonny van Bommel-van Rooij mooi
kunnen doorgaan op zaterdag 1 mei j.l.
Het gouden bruidspaar zag er zo goed
uit, net alsof ze hun wittebroodsweken
opnieuw beleefden. Mijn complimenten
aan Christ en Tonny. En we wensen jullie
nog vele gelukkige jaren toe!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

www.gemeenschapsblad.nl
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Vastenactie 2010

De vastenactie heeft dit jaar in Aarle-
Rixtel  het mooie bedrag van  5560,—
EURO opgebracht. Dit bedrag is gereali-
seerd mede door de grote inzet van onze
collectanten en de gulle gave van de
bevolking van Aarle-Rixtel. Onze harte-
lijke dank daarvoor, maar vooral dank
namens de inwoners van Duayaw
Nkwanta in Ghana. Met dit bedrag, aan-
gevuld met de opbrengt van Lieshout en
Mariahout en een eventuele aanvulling
van de landelijke vastenactie kunnen we
in ieder geval een toiletgebouw bij de
school realiseren wat erg hard nodig is.
We hopen dat er dan nog voldoende
overblijft om ook het dak van de andere
school te repareren.
Beide scholen in Ghana hebben dringend
om onze hulp gevraagd en zijn zelf bereid
om mee te werken, door o.a. arbeid-
kosten te besparen, aan de realisatie.
Als u inzicht wilt krijgen in de projecten
van de afgelopen jaren kunt u een kijkje
nemen op de website
www.vriendenvanghana.nl., van de Stich-
ting Vrienden van de gemeenschap
Duayaw Nkwanta en het St. John of God
Hospital.  Mocht u nadere informatie
wensen over het project dan kunt u
contact opnemen met Marij Schepens,
tel. 382301 van de MOV groep.
MOV-groep van de parochie
O.L.Vrouw Presentatie.       Aarel-Rixtel

In memoriam

Nog maar net 5 weken weduwnaar en
dan komt het bericht van het overlijden
van Jan van Roij. Eerst ongeloof, doch al
snel beseffen we dat een oud vrijwilliger
van ons is heen gegaan.
Jan was vele jaren actief als vouwer en
nieter van het Gemeenschapsblad. Nooit
versaagde Jan. Zijn aanwezigheid was
zeer aangenaam. Hij kon ons lekker
bijpraten en zijn opgewekte humeur
sprak de vrijwilligers wel aan. Jan liet ons
altijd meegenieten van zijn lekker
sigaartje. Wat kon hij daar intens van
genieten.
Ruim 3 jaar geleden was het genoeg en
stopte Jan zijn vrijwilligers werk.
Als zeer gewaardeerde Gildebroeder,
zeer sociaal bewogen hebben wij en de
Aarlese gemeenschap mogen profiteren
van Jan.
Jan we zullen je gemeenschapszin,
eenvoud, eerlijkheid en aanwezigheid
missen.
NobisKKKKKlokje

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.

Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.

Aangeboden:
Wilt u een mooie muurschildering op
uw baby- en/of kinderkamer? Bel gerust
voor meer informatie met Geertje: Tel. 06-
52673010.
 

KKKKKlokje
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Praktijk voor Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

Natuurgeneeswijze bestaat uit vele verschillende therapievormen.
In mijn praktijk maak ik gebruik van Iriscopie, Klassieke Homeopathie,

Kruidentherapie etc.
Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeskundige therapieën worden door

vele ziektekostenverzekeraars vergoed kijk voor vergoedingen op
www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Lid van de NWP
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)

Peter van de Wetering
Rode Schutplein 27,   0492-384820
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Dorpsfeesten 2010

DE JAARMARKT:
Donderdag 13 mei zal traditie getrouw
gestart worden met de jaarmarkt in het
centrum van Aarle-Rixtel. Meer dan 250
kramen en standhouders zullen opge-
steld staan op het marktterrein dat zich
bevindt op het heuveltje, de Dorpstraat,
Heindertweg, Lieshoutseweg en Rond de
kiosk op de kouwenberg. Er is voor ieder
wat wils. Ook aan een natje en droogje
is gedacht. Bovendien kunt u genieten
van de markt en alle activiteiten vanaf de
diverse terassen. De markt gaat officiëel
open om 11:00 uur en duurt tot 17:00
uur. Waarna alles opgeruimd wordt, en
de straten van Aarle-rixtel worden
schoongeveegd door leden van de
deelnemende ploegen aan de
dorpsfeesten.
Dit jaar zal er op en rond de markt extra
scherp gecontroleerd gaan worden op
veiligheid en naleven van parkeerver-
boden. Hierbij dus een waarschuwing
aan alle bezoekers en de dringende
oproep om gebruik te maken van de
parkeergelegenheden zoals deze door de
organisatie worden aangewezen. Er zijn
extra parkeerverboden tijdens de markt
ingesteld in de Molenstraat, Lieshoutse-
weg, Heindertweg, Kerkstraat, Janssen-
straat en Bosscheweg. Op sommige
plaatsen geldt zonder pardon de
wegsleepregeling. Verder zal de politie
opvallend en onopvallend surveilleren op
de markt zelf o.a. met het anti-
zakkerrollers systeem.

DORPSFEESTEN VAN VRIJDAG TOT
EN MET ZONDAG:
Vrijdagmiddag 14 mei beginnen de
dorpsfeesten voor de jeugd van Aarle-
Rixtel. Alle kinderen van de deelnemende
ploegen zullen vanaf 13:30 uur deel-
nemen aan de speurtocht door Aarle-
Rixtel. Verder zullen ze bij de feesttent

aan de Boscheweg een aantal activiteiten
afwerken, waarna we gezamelijk een
frietje zullen eten. S’avonds in de feesttent
zal het cultureelprogramma van de jeugd
afgewerkt worden. Alle 7 deelnemende
ploegen zullen een lied te gehore brengen
op het grote podium, en tussen de
optredens door zullen er een aantal quiz
rondes afwerkt worden. Tegen 21:00 uur
zal de winnaar van het cultureel-
programma en van de quiz bekend zijn,
waarna er nogmaals een optreden volgt
van de winnende ploeg. Hierna wordt er
plaats gemaakt voor de volwassen ploe-
gen, zij zullen vanaf 21:30 uur deelnemen
aan het eerste officiële onderdeel van de
dorpsfeesten te weten de quiz. Deze
wordt in 4 rondes afgewerkt. Vragen
zullen gesteld worden uit de volgende 4
categoriën, Nieuws Aktueel, Sport,
Muziek en Aarle-Rixtel. Na de quiz zal er
door alle ploegen nog een soundcheck
uitgevoerd worden ten behoeve van het
optreden op zaterdagavond.
Zaterdagmiddag zullen er een 8-tal
spellen opgesteld staan op het zeskamp
terrein voor MFC de Dreef in Aarle-Rixtel.
Op deze middag wordt de jeugdzeskamp
gehouden voor de deelnemende jeugd-
ploegen. Zij werken het spelencircuit af,
en rond 16:30 uur zullen de winnaars
bekend zijn. Daarmee is tevens een
einde gekomen aan de dorpsfeesten voor
wat betreft de deelnemende jeugd.
Op zaterdagavond vindt het hoogtepunt
plaats van de dorpsfeesten. De culturele
avond voor de volwassen ploegen. Iedere
ploeg brengt een optreden op het hoofd-
podium van maximaal 6 minuten. Dit
optreden bestaat veelal uit zang en dans.
Deze avond start om 19:45 uur in de
feesttent, het officiële programma loopt
tot ongeveer 23:00 uur, waarna we met
z’n allen kunnen genieten van de muziek
van DJ Ronald. Om 02:00 uur sluit op
zaterdagavond de feesttent.
Op zondagmiddag zullen de volwassen-
ploegen hun zeskamp afwerken. Ook hier
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staan 8 spelen opgesteld waarbij behen-
digheid vaak belangrijker is dan kracht of
snelheid. Natuurlijk zijn er ook spectacu-
laire spelen. De zeskamp start om 13:00
uur, en zal tot ongeveer 16:30 uur duren.
De finale van de dorpsfeesten met daarbij
de prijsuitreikingen vinden plaats op
zondagavond vanaf 19:45 uur in de
feesttent. Deze avond wordt geopend
door de winnende jeugdploeg bij het
cultureel programma voor de jeugd, zij
brengen nogmaals hun optreden. Op de
finale avond zullen vervolgens de 10
beste ploegen van de zaterdagavond
nogmaals optreden. Tussendoor worden
prijzen uitgereikt voor o.a. Quiz, Joker,
zeskamp, cultureel en natuurlijk de
totaal winnaar. Deze zal om ongeveer
23:00 uur bekend worden. Na een korte
receptie voor deze winnaar zullen we
wederom gaan genieten van de muziek
van DJ Ronald, en kunnen we hopelijk
terug kijken op de 33ste editie van de
dorpsfeesten in Aarle-Rixtel.
Voor alle avonden geldt dat de entree
gratis is!!!!! Tot ziens op de dorpsfeesten.
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Collecte epilepsiebestrijding

Collecte epilepsiebestrijding start 25 mei.
In de week van dinsdag 25 toten met
zaterdag 29 mei gaan ruim 35.000
vrijwilligers op pad om huis aan huis te
collecteren voor het nationaal Epilepsie-
fonds -De macht van het kleine. Het
thema van de nationale collecteweek
is:Epilepsie maakt geen ondersheid, u
wel ? De opbrengst van de collecte is
bestemd voor wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichtings-activiteiten, het orga-
niseren van begeleide vakanties voor
mensen met epilepsie en individuele
hulp. Om dit te kunnen blijven doen,is
geld nodig. Daarom komen de collec-
tanten in de week van 25 mei voor een
vrijwillge bijdrage aan de deur. Wij zijn op
zoek naar nieuwe collectanten. Voor

meer informatie over de collecte kunt u
contact opnemen met : Hans Schepers
de Vinken 4 A-R tel.0492 382528

Harmonie De Goede Hoop

Alle examenkandidaten
geslaagd!

Op zaterdag 17 april zijn in het Comman-
derij College in Beek en Donk weer
muziekexamens afgenomen. Er waren dit
jaar 50 kandidaten van alle drie de
Laarbeekse harmonieën. We zijn er erg
trots op te kunnen melden dat alle
kandidaten geslaagd zijn! De diploma-
uitreiking voor de Aarle-Rixtelse geslaag-
den zal plaatsvinden tijdens onze
jaarlijkse serenadedag op zondag 27 juni.
Dan mogen de volgende kandidaten hun
diploma in ontvangst nemen:
Diploma A: Maud van Dijk - klarinet,
Jeroen van Heijst - gestemd slagwerk,
Rens Musters - trompet, Freek van
Stiphout - gestemd slagwerk. Diploma B:
Bart Akkermans - ongestemd slagwerk,
Sjoerd van Dongen - klarinet, Luc
Musters - ongestemd slagwerk, Freek
van Stiphout -  ongestemd slagwerk,
Anne Vereijken - fluit. Diploma D: Willem
Sterken - hoorn. Allemaal van harte
gefeliciteerd met de mooie resultaten!
Ook zullen er nog 7 leerlingen op 27 juni
hun theorie-certificaat overhandigd
krijgen: Gijs Bergkamp en Alyssa de
Bruijn voor A, Justine van Gerwen, Jeroen
van Heijst, Britt van Laarhoven en Mirjam
vd Reek voor B en tot slot Jasper vd
Heijden voor C. Ook dit is een mooie
prestatie.

KKKKKlokje
Te Koop:
splinternieuwe box, (bruin) incl.
onderlade, boxkleed en mobile. (Nieuw-
prijs € 230.=) U kunt hem meenemen
voor € 100,=. Tel: 0492-383153
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De Meikever

Dezer dagen stond ik een beetje te
dromen op de brug, in feite het recht van
iedereen, maar weinigen doen het. Toch
kan ik het iedereen adviseren, een
moment voor jezelf, een kringetje in het
water, een donker silhouet, was het een
karper of een joekel van een snoek, druk
kwakende eenden en de lente hangt in
de lucht. De futen wisten het ook want
ze kwamen heel parmantig kijken en
toen wist ik het. De fuut is de bescherm-
engel van de brug. Ze houden alles
nauwlettend in de gaten, ze kijken zelfs
regelmatig onder water,  ze slaan alarm
als er onraad is. En het is een heel
mooie watervogel, in kleur en gedrag. Het
baltsen is een bijna synchroon balletspel
op het wateroppervlak, prachtig om te
zien. Gelukkig dat ze onze kanalen en
beken steeds meer bevolken, een beetje
afwisseling van soorten kan geen kwaad
want aan dat eendengesnater komt maar
geen eind, wat een druktemakers. De
fuut is voor mij voortaan het symbool voor
onze brug. Bouw er maar gerust een
nest tegenaan, want beschermde vogels
mag je absoluut niet verstoren, dus…
geen beweging in de brug. Ik weet zo niet
uit mijn hoofd niet hoelang een fuut zit te
broeden, maar het kan niet lang genoeg
zijn, voor mijn part tot einde van de
zomer. Nog steeds geen beweging in de
brug, broed nog maar even door, hoeveel
legsels zou moederfuut per jaar kunnen
produceren. Het kunnen er niet genoeg
zijn. Probleem alweer opgelost, hoe
simpel toch.
In de tuin is het een getimmer en
gefrutsel van jewelste. De merels en
zanglijsters met takjes en touwtjes, mos
en modder en zelfs hele boterhamzakjes
worden verwerkt. De mezen verzamelen
alle haartjes van de honden van de
buurvrouw. Bij een kennis is het nest van
het winterkoninkje al klaar, de invlieg-

opening van het kunstig gebouwde nestje
zit aan de onderkant. De vinken hebben
bij de achterburen weer de grote conifeer
uitgekozen  en het mannetje  vecht
momenteel voor zijn leven, tegen zijn
spiegelbeeld in een  van mijn tuinspie-
gels. Vorig jaar hadden we dat gedonder
met een dominante koolmees. Uit
medeleven heb ik toen maar alle spiegels
afgedekt, nu dus weer hetzelfde ritueel.
Ze beweren namelijk dat de arme
beestjes doorgaan  tot ze er bij  neer-
vallen en  dat gaat mij ook te ver. Dan
maar even geen spiegeltje, spiegeltje aan
de wand, we weten toch wel wie…
Een avondwandeling voerde mij vorige
week langs donkere straten in Strijp en
de maansikkel weerspiegelde in de
royaal gevulde vijver. Ondanks de
aangekondigde nachtvorst speelde er
zich in de vijver een voorjaarstafereel af
dat mij verraste. Het grote zangkoor der
kikkers was al van verre te horen en het
klonk mij als muziek in de oren. Volgens
de geleerden zijn het de bruinen die nu
de vijverconcerten verzorgen, de groenen
komen  later. En met een grote mond
kan het wel eens verkeerd aflopen want
twee dagen daarna stond de blauwe
reiger parmantig te vissen in hetzelfde
water. Ik hoorde op dat moment geen
gekwaak meer, het leven in de natuur is
soms keihard.
Ik heb het lentegevoel nog net even niet
want de wind komt nog steeds uit de
verkeerde hoek. Inmiddels gedraaid,
gelukkig maar, je zou zomaar de lente
even uit moeten stellen als moeder
natuur alle IJslandse aswolken deze kant
op laat komen. Ik voel me bijna weer in
mijn element want de meimaand is
begonnen Nog even de IJsheiligen(komen
die ook uit IJsland, weet iemand dat) aan
de kant werken en dan hoop ik dat alle
fruitbloesems het overleefd hebben want
ik ben toen aan een uitbundig, stralend
en verkwikkend voorjaar.
De meikever.



Zusters van Liefde.

Op bezoek in Mariëngaarde, is Reportad
in gesprek met mevrouw Angela Strij-
bosch. Maar ik ben ook benieuwd in het
ontstaan van de congregatie van de
zusters van Liefde. Vandaar een kort
overzicht hiervan. Joannes Zwijsen werd
geboren op 28 augustus 1794 in een
molenaarsgezin te Kerkdriel, Nederland.
In de periode 1832-1842 was hij pastoor
van de parochie ’t Heike in Tilburg. De
grote meerderheid van zijn parochianen
bestond uit textielarbeiders en dagloners.
Zij verdienden met hard werken slechts
een karig loon.
Begaan met de nood van mensen.
De sociale omstandigheden waren
bijzonder slecht en kinderarbeid in
fabrieken en werkplaatsen kwam in die
tijd veelvuldig voor. Zwijsen was begaan
met de nood van mensen. Energiek en
doortastend wist hij wegen te vinden om
de nood te verlichten.
“In 1832 Pastoor dezer parochie gewor-
den zijnde, besloot ik een Gesticht van
Liefdadigheid op te rigten, uitsluitend in
het belang der arme kinderen mijner
parochie,die geene gelegenheid hadden
eenig onderrigt te ontvangen. Ik had niets
anders op het oog, dan het oprigten
eener school, waarin die arme kinderen
zouden onderwezen worden in lezen,
schrijven, naayen en breyen”.
Het begon klein. Op 23 november 1832
sticht Joannes Zwijsen de Congregatie
van de Zusters van Liefde van Onze Lieve
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Hij
begint klein, samen met drie zusters,
vanuit een kleine woning in de Tilburgse
wijk ’t Heike.
De hedendaagse congregatie. Tot ver
in de twintigste eeuw zetten zusters zich
in voor onder andere ziekenzorg,
bejaardenzorg, onderwijs, pastorale zorg
en maatschappelijk werk. Deze taken
zijn nu overgedragen aan leken. In andere

landen gaan Zusters van Liefde door met
het geven van onderwijs en het verplegen
van zieken. In het verleden zijn ongeveer
10.000 zusters tegelijkertijd werkzaam
geweest op diverse locaties in Nederland,
België Suriname, Brazilië, Indonesië,
Italië, U.S.A., Ierland , Engeland en de
Philip-pijnen.Thans is het aantal zusters
in Nederland teruggelopen tot 398. Dat
wat de zusters vroeger gegeven hebben
aan zorg ontvangen zij nu zelf. Ze wonen
voor het grootste deel in verzorgings-
huizen.
Op 4 juni 2010 zullen de zusters met een
bus terugkomen om dan voorgoed
afscheid te nemen van Mariëngaarde. U
zult zich nog wel herinneren hoe vorig
jaar plotseling het vertrek van de zusters
werd aangekondigd, maar ook het plan
om Mariëngaarde om te bouwen tot
verpleeghuis, cq kleinschalig wonen. De
weerstand die daardoor ontstond heeft
geleid dat dit is uitgesteld en dat er eerst
zorgappartementen dienen te worden
gebouwd. Maar daar hebben we het nu
niet over. De zusters die overhaast
moesten vertrekken, hebben dit niet als
prettig ervaren. Zij waren gewend om
kleinschalig te wonen, in het moederhuis
wonen 225 zusters. Dan kunt u begrijpen
dat de overgang wel erg groot was.
Daarom is het zo fijn dat zij nu in de
gelegenheid zijn om waardig afscheid te
nemen van Mariëngaarde en Aarle-Rixtel.
Zij worden die dag om 10.00 uur
ontvangen op koffie en gebak. Om 11.15
uur is er de H.Mis met als voorganger
pastor de Bonth, een neef van de familie
Houët. Van 15.30 tot 17.00 uur is er een
afscheidsreceptie. Mevrouw Strijbosch
vertelt dat iedereen die gewerkt heeft bij
de zusters van harte welkom zijn. We
hebben echt geen administratie bijge-
houden wie er bij de zusters gewerkt
hebben. Het zou fijn zijn dat ze wel
komen. De receptie wordt aan de
zusters aangeboden door de Zorgboog.
Ja, zegt mevrouw Strijbosch, niemand
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hoeft iets mee te brengen. Maar het zou
wel fijn zijn als ze toch iets willen geven,
kan dat op banknummer 10.14.00.918
t.n.v. Parochie O.L.Vrouw Presentatie,
onder vermelding van Beeld Mariën-
gaarde. Ter gelegenheid van het 150 jarig
bestaan, is door Ton van Duppen 2
beelden ontworpen: Een zuster en een
pensionaire. Om dit beeld te bekostigen
is een bedrag van € 11.000 benodigd. Een
gedeelte is reeds bijeen gebracht bij het
150 jarig bestaan, maar het zou fijn zijn
als het restant thans bijeen wordt
gebracht. Dan hebben we in Aarle-Rixtel
een aandenken aan het werk van de
zusters van Liefde. Ook de oude
leveranciers van de zusters zijn welkom.
De zusters hebben altijd gekocht bij de
plaatselijke middenstand. Met hun werk
in Aarle-Rixtel hebben zij zich altijd thuis
gevoeld. Zij waren onderdeel van de
plaatselijke bevolking. Zij hebben zich
ingezet voor de ontwikkeling van de vrouw.
Ze stonden namelijk aan de wieg van het
onderwijs aan vrouwen en dit niet alleen
in Aarle-Rixtel, maar op heel veel plaat-
sen in Nederland en ook daarbuiten. De
laatste tijd zijn enkele geestelijken in
opspraak gekomen. Maar als we
terugkijken, moeten we constateren dat
we heel veel te danken hebben aan de
inzet van de broeders en zusters en niet
alleen in het onderwijs, maar ook voor de
zieken, de psychiatrische medemensen,
de ongehuwde moeders en nog veel meer.
Zij stonden klaar voor de noden van de
mensen. Ook nu nog zetten de zusters
zich in voor de medemens. Zij die nog
kunnen zitten in de plaatselijke MOV
groepen, de Wereldwinkels.
Wat we in Aarle-Rixtel ook zullen missen
zijn de uitvoeringen en concerten van
Euphonia en de Klokkengieters, die
plaats vonden in de kapel van Mariën-
gaarde. Deze kapel is toch een culturele
ontmoetingsplaats in Aarle-Rixtel. Ook de
bewoners van Mariëngaarde zijn blij dat
zij in de gelegenheid zijn om even tot rust

te komen in de Kapel. Wat is het voor
hen fijn dat er de H. Mis wordt opge-
dragen. Het zal een forse aderlating zijn
wanneer dit niet meer het geval is. De
ouderen onder ons zullen wel weten dat
de zusters ook de eerste vrijwilligers
waren van het Gemeenschapsblad. Op
het gemeentehuis werden de pagina’s
gestencild en de zusters vergaarden de
pagina’s tot een boekje. Er werd door
hen geniet en gevouwen. Dat hebben ze
gedaan tot 1981. Vanaf die tijd hebben
de vrijwilligers dit gedaan. Er zijn enkele
medewerkers die dat nog steeds doen
vanaf 1981. De medewerkers van het
Gemeenschapsblad zijn erg trouw. Een-
maal aangestoken door dit virus, blijft je
gewoon besmet. Ook zuster Seraphinie
was met dit virus besmet, zij heeft tot
enkele weken voor haar overlijden
meegewerkt aan het blad.
Tijdens het gesprek met mevrouw Strij-
bosch komt toevallig zuster Bernardie
binnenlopen, zij woont in het huis van de
congregatie in de Molenstraat. Zij zorgde
nog voor enkele leuke bijzonderheden,
zoals het aantal nog in leven zijnde
zusters. Ik krijg ook nog het tijdschrift
van de zusters van Liefde. De congre-
gatie is open van structuur en doet veel
voor de onderlinge communicatie. Ik
dank mevrouw Strijbosch en zuster
Bernardie voor de koffie en de fijne
ontvangst in huize Mariëngaarde. Ik
wens mevrouw Strijbosch een fijne
nieuwe toekomst toe in Moergestel, waar
zij haar werkzaamheden voor de zusters
voortzet. Reportad.
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Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl
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D a n k b e t u i g i n g

Het was overweldigend, de mooie viering in de kapel met
pastor M. Deli en alle aanwezigen.
Wij danken jullie hartelijk voor de kaarten en bloemen!!!
Ons 50 jarig huwelijksfeest was een prachtige dag.
Wat hebben we genoten.

Tonny en Christ van Bommel-van Rooij.
Kinderen en kleinkinderen.

Op donderdag 20 mei nodigt Cendra U uit
voor een informatieavond over alcohol en
drugs verzorgt door Novadic Kentron. Dit
is een verslavingszorginstelling voor
begeleiding, behandeling, opvang en
preventie/voorlichting voor alle
verslavingsgenotmiddelen.
Deze avond is speciaal voor ouders/
verzorgers of andere geïnteresseerde die
tieners/pubers hebben of daarmee
omgaan.
Novadic begint om 20.00 uur met de
voorlichting over drugs en alcohol nadien
kunt u hierover vragen stellen en of nader
in gesprek gaan met de mensen van
Novadic.
De avond wordt gehouden in jongeren-
accommodatie CENDRA Duivenakker
72A ( zijkant van de Dreef).

Kiko

Kiko heeft een logo! Helemaal spik-
splinternieuw met de kleuren van de vlag
van Laarbeek. Zo hopen we nog meer
bekendheid te kunnen geven aan ons
leuke koor. We zijn nu al weer een paar
maanden bezig met onze nieuwe dirigent
Adriaan van den Heuvel en we hebben er
zin in om bij komende optredens weer
echt te knallen!
Zo mogen we op woensdag 19 mei mede
de opening verzorgen van de tentoon-
stelling van het kinder- en jeugdatelier
Kunstlokaal Laarbeek. De expositie duurt
tot eind juni en heeft als titel “de wereld in
kleur”. Onder leiding van Helmi Segboer
hebben kinderen uit Laarbeek, schil-
derijen en beelden gemaakt. Hierbij is
gebruik gemaakt van allerlei technieken,
zoals scheuren, schilderen, speksteen
bewerken en weven met kralen.

Ons eigen Kiko mag daar ook een
optreden verzorgen, dus kom allemaal
kijken naar de tentoonstelling en het
optreden van Kiko tijdens de opening op
19 mei om 14.30 uur in de  Bibliotheek
van Beek en Donk



Drukkerij Aarle-Rixtel
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Speciale kindermiddag op 22 mei:
de MegaMuziekManifestatie

Het project Muziek = COOL  zit er al-
weer bijna op. Vanaf januari is Dirk
Verhoeven elke week op de scholen
geweest om samen met de kinderen uit
groep 5 en 6 een muziekles te beleven.
We hebben enthousiaste en positieve
reacties gehoord van zowel de leer-
krachten als van de kinderen zelf. Wat nu
nog op het programma staat is een
spetterend slotoptreden tijdens de
MegaMuziekManifestatie op  zaterdag
22 mei. Dit wordt een vrolijk en veelzijdig
evenement, speciaal voor alle kinderen uit
Aarle-Rixtel, waarbij alle leerlingen uit
groep 5 en 6 volop in de schijnwerpers
zullen staan. Natuurlijk zijn ouders en
grootouders en andere belangstellenden
van harte welkom. We beginnen de
middag met een afwisselend concert.
€ Elke groep zal een eigen optreden
verzorgen of een presentatie geven.
€ Alle kinderen samen zullen een
MegaKinderkoor vormen en zo een
aantal vlotte ‘concertwerken’ en enkele
hippe popsongs ten gehore te brengen.
€ Ook het Opleidingsorkest en de
MiniSlagwerkgroep van harmonie De
Goede Hoop zullen zich laten horen.
Na dit concert ontvangen de deelnemen-
de kinderen het Muziek = COOL-
certificaat en dan komt misschien wel
het allerleukste:  zelf de instrumenten
bespelen!  Alle instrumenten die in een
harmonieorkest voorkomen zijn aanwezig
op het ‘instrumentenPLEIN’ en de
kinderen mogen ze allemaal uitproberen.
En als ouders of andere geïnteres-
seerden het leuk vinden om eens zo’n
toeter vast te houden en te blazen of om

eens een roffel te geven op een trom,
dan kan dat ook.
Verder zijn er infostands over de AMV-
cursus voor 8-, 9- en 10-jarigen en over
de nieuwe blazersklas die volgend
seizoen gaat starten. Ook worden nog de
zelfgemaakte muziekinstrumenten ten-
toongesteld die de kinderen op school
geknutseld hebben. Hier moet u zeker
even een kijkje nemen want we kunnen u
alvast verklappen: er zitten ware kunst-
werken bij!
Al met al belooft dit een prachtige
kindermiddag te worden, echt iets om
niet te missen. De MegaMuziekMani-
festatie begint om 13.15 uur. Zorg dat u
er bij bent op deze pinksterzaterdag 22
mei in de Klokkendorperfeesttent op ‘t
Heuveltje.

=
mUzieK

cOOL

DRINGENDE OPROEP

Een paar maanden geleden werd het
parochieel herenkoor uitgebreid met
enkele mannen die zich met groot
enthousiasme toeleggen op een zo
verantwoord mogelijke muzikale invulling
van de (zondagse) liturgie, een- à
tweemaal per maand. Misschien hebt u
ze al ooit gehoord! Meer dan de moeite
waard!
Om het voortbestaan van deze groep (de
Cantorij) te garanderen, zoeken we
gemotiveerde mannen (leeftijd speelt
GEEN rol!!). De Cantorij repeteert
doorgaans op donderdagmorgen van
09.30 uur tot 11.00 uur, momenteel in de
kapel van Mariëngaarde.
Wilt u meer informatie en/of wilt u zich
aansluiten, neem dan contact op met
een van onderstaande personen.
Ad Sterken, secretaris van het parochieel
herenkoor (0492-381752)
Jan Keuten, coördinator van de Cantorij
(0492-381200)
Rob Rassaerts, dirigent/organist (0492-
342101)
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De electro-scooter is bij MELL
in Aarle Rixtel vanaf heden te koop.
De scooter heeft een direct aangedreven elektromotor hierdoor is het zeer
comfortabel, stil en schoon. De scooter is leverbaar in verschillende uitvoeringen
, en met verschillende snelheden variërend van 30 km – 45 km en 80km per uur!
Zo worden er geen uitlaatgassen geproduceerd. U kunt bijvoorbeeld een gesprek
voeren met uw passagier.
Kortom, de e-scooter is vele malen comfortabeler, en komt u altijd ontspannen
aan op uw bestemming. De actie radius ligt tussen de 70 km en max. 100 km,
De scooter is zeer geschikt voor woon/werk verkeer.

Ï* Met deze scooters hoeft U nooit meer tanken bij de pomp.
Ï* De brandstof komt uit het stopcontact.
Ï* Prijs vanaf € 2.299,-
Info www.mell.nl Info www.electro-scooter.org
Wij zijn elke werkdag geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur , of op afspraak
MELL Services Kanaaldijk 4 5735 SL Aarle Rixtel tel:0492-599930

I.V.N. Laarbeek.
Lezing over
mineerders van bomen en
struiken

Op donderdag 20 mei verzorgd dhr.
Gerard Compiet een lezing over mineer-
ders van bomen en struiken: Er zijn
duizenden soorten insecten met elk hun
eigen leefwijze. Velen van hen zijn te
vinden op planten. Zo eten b.v. rupsen
van het blad en zuigen het sap van het
blad op.
Er zijn ook insecten die niet op maar in
het blad leven. Deze inwendig levende
insecten, m.n. hun larvenvinden hun
voedsel tussen de twee opperhuiden van
een blad en vinden zo hun voedsel.
Hierdoor ontstaat er een vreetgang op
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zo’n blad.Je hebt het zeker ooit gezien:
een groen blad met hier overheen een wit
“kronkelpaadje”.
Weinig mensen zijn op de hoogte van
het bestaan van deze insecten, vandaar
dat wij gekozen hebben om hier een
avond aan te wijden. Als je meerwil weten
dan ben je van harte welkom op donder-
dag 20 mei in ons clubgebouw “de
Bimd”aan de Beekse weg in Aarle Rixtel.
De avond is gratis, ook voor niet-leden.
Tevens is dit onze laatste lezing voor de
vakantie. Wij starten weer in september
en wensen iedereen een fijne zomer toe.

Nu in herdruk!
“Ik was één van de veertien” is in herdruk
uitgegeven. Te koop bij Sjef Bouwmans,
Wielewaal 5, 5735 GZ Aarle-Rixtel. 0492-
382106.

KKKKKlokje



MUZIKALE
SPEELT IN MARIENGAARDE
Muziekvereniging Muzikale zal op
woensdag 12 mei in Mariëngaarde de
bewoners, personeel en vrijwilligers een
muzikale avond presenteren. Het
optreden begint om 19.30 uur. Op het
programma staan een aantal mooie
nummers uit het uitgebreide repertoire
van Muzikale. Deze avond spelen de
muzikanten van Muzikale onder leiding
van dirigent Gert van Kraay vooral vrolijke
muziek om de aanwezige luisteraars een
gezellige avond te bezorgen.
Voor meer informatie over Muzikale:
www.muzikale.nl

Astma Fonds

Van 17 t/m 22 mei 2010 houdt het Astma
Fonds haar jaarlijkse collecte. Geef
a.u.b. aan de collectant, u helpt hiermee
mensen met chronische longziekten.
U helpt mij enorm als u mij mee wil
helpen met de collecte. Tel: 0492-384602
A. Walraven.

BESTE MENSEN
VAN AARLE-RIXTEL,

Namens de Ned. Hartstichting willen wij
alle mensen in Aarle-Rixtel weer heel
HARTELIJK BEDANKEN voor hun
bijdrage aan de collecte. Mede door de
geweldige inzet van al onze collectanten
hebben we het grote bedrag van 2563,32
euro opgehaald. Dit is weer een geweldig
goed resultaat voor ons dorp en zeker
iets waar we met zijn alle trots op mogen
zijn. Inmiddels hebben we op Koninginne-
dag ook onze medewerking op De Hut
verleend, dit is vooral bedoeld om de
kinderen in ons dorp spelenderwijs met
de Hartstichting in aanraking te laten
komen. Ook is er binnenkort nog een
fietstocht met medewerking van de
Hartstichting maar daar hoort u tezijner
tijd meer van en ook dan hopen wij vele
mensen te mogen begroeten.
Nogmaals iedereen die op enige manier
zijn/haar medewerking heeft verleend aan
de collecte heel erg HARTELIJK
BEDANKT, en hopelijk tot volgend jaar.
Met hartelijk groeten comite
HARTSTICHTING AARLE-RIXTEL.

Ad van Meurs-
Ankie Keultjes
bij Wim Beeren Jazz Society
op 12 mei
Woensdag 12 mei a.s., daags voor
Hemelvaart, is het podium van Wim
Beeren Jazz Society in café Van Bracht
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel gereser-
veerd voor rasartiest Ad van Meurs,
alias the Watchman, en zijn kompaan
Ankie Keultjes.
De muziek van dit tweetal is nauwelijks
in een hokje te stoppen. Het is een
zoektocht naar originaliteit langs een weg
vol met traditionele elementen, ‘roots’,
improvisatie en liedjesschrijverij, het best
te omschrijven als eigentijdse rhythm,
folk & blues. Het optreden van Van
Meurs en Keultjes zal zonder twijfel de
muzikanten inspireren die aansluitend
het podium bestormen, om deel te
nemen aan de traditionele jamsession,
waarbij de backline wordt gevormd door
pianist Toon Diks, bassist Peter Krynen,

Gitarist Herbie Guldenaar en drummer
Marcel van Vught. Ook nieuwe muzi-
kanten zijn daarbij altijd van harte
welkom. Aanvang 20.30 uur, gratis
entree. www.wimbeerenjazzsociety.nl
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Jaarmarkt, 13 mei
Op Hemelvaartsdag zal ons team aanwezig zijn op de traditionele
jaarmarkt. In samenwerking met Frans v.d. Heuvel zullen de bezoekers
van een gezond fruithapje voorzien worden. Tevens zal ons team u daar
voorzien van gezonde recepten.

Zeskamp, 16 mei Ook bij de zeskamp op zondag 16 mei zijn we actief. Iedereen kan
bij onze stand van 13.30 tot 15.30 meedoen aan een spel dat zo geïmporteerd lijkt uit
de Schotse Hooglanden. Beproef je spierballen in de wedstrijd ‘Boomstamschijven
tillen’. Er is een mooie prijs te winnen en het is nog gezond ook. Zeker voor mensen
die de hele dag achter een computer zitten.

Gewichtheffen verhelpt nekklachten. Nek- en schouderklachten komen meestal
van de grote spier die loopt van boven in de nek tot de schouders en halverwege de
rug. De spier heeft de vorm van een vlieger en heet in medische termen ‘trapezius’.
In een Deense studie werden vijftig Deense vrouwen gevolgd die de hele dag achter de
computer werken en allemaal chronische nek- en schouderklachten hadden. De
vrouwen kregen gedurende tien weken verschillende trainingen om hun klachten te
verhelpen. Krachttraining van de trapeziusspier bleek blijvend tot 80% vermindering van
de pijn te leiden, terwijl algehele conditietraining slechts tijdelijk verlichting gaf.
Volgens de Deense onderzoekers zorgt krachttraining ervoor dat de spiercellen
actiever worden, waardoor ze sneller herstellen.

Gezondheid en handicap, 20 mei. Op donderdag 20 mei gaan we in samenwerking
met de plaatselijke organisatie van mensen met een handicap kinderen van onze
lagere scholen laten ervaren wat het betekent om gehandicapt te zijn in een
samenleving waarin we gezondheid als vanzelfsprekend beschouwen. Marie-Louise
Beeren en Jan Termeer hebben voor de kinderen een interessante dag georganiseerd
met informatie, spelen, tekenen en een gezonde lunch. Van de tekeningen zullen we
een collage tonen op de gezondheidsmarkt die in oktober in Aarle-Rixtel is.

MegaMuziekManifestatie, 22 mei. Muziek is gezond, muziek maakt slim, muziek is
cool. Ons team ondersteunt het initiatief van harmonie De Goede Hoop om de jeugd
van groep 5 en 6 kennis te laten maken met muziekbeoefening. 120 Kinderen zullen
op 22 mei vanaf 13.00 uur hun muziekproject afsluiten in de tent van het Klokken-
dorper Muziekfestival op het Heuvelplein. Deze manifestatie mag u niet missen!

Wandelvierdaagse, 25 t/m 28 mei. Op 25 mei lost wethouder Briels in Aarle-Rixtel
het startschot voor de Laarbeekse Avondwandelvierdaagse. Dagelijks kun je starten
tussen 18.00 en 19.30 uur. In Aarle-Rixtel is de start bij De Couwenbergh. De afstand
is 3, 5 of 10 kilometer. De dagen erna wordt er gestart in Beek en Donk, Lieshout en
Mariahout. Inschrijving is gratis. Je kunt op de eerste dag meteen voor alle vier de
dagen inschrijven.

Elke zondag en donderdag wandelen. Wandelaars kunnen elke zondag om 10.00
bij De Couwenbergh starten voor een wandeling van ongeveer twee uur. Bij mooi weer
is er intussen een groep gegroeid van omstreeks twintig mensen. Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd. Doe ook eens mee. Na de tocht kan er in De Couwenbergh
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desgewenst een kopje koffie of thee genuttigd worden.
Elke donderdag om 19.00 uur wordt er eveneens bij De Couwenbergh gestart voor een
wandeling van omstreeks een uur.

Asperges met lenteboter
750 gram asperges
20 gram halfvolle boter
50 gram doperwtjes (diepvries, blik, pot)
10 blaadjes spinazie
peper, zout, citroensap
Bereiding:
1. Schil de asperges en snijd de harde onderkant eraf.
2. Kook de asperges in ruim water 8-10 minuten en laat ze in het afkoelende

kookvocht nagaren.
3. Laat de halfvolle boter op kamertemperatuur komen of maak het zacht in de

magnetron.
4. Kook de doperwtjes 3 minuten in weinig water.
5. Voeg de gewassen spinazie toe en kook de groente verder gaar.
6. Giet de groente af en pureer dit in met een blender of in de keukenmachine.
7. Meng er de zachte boter door en maak het op smaak met peper, zout en een

drup citroensap.
8. Laat de asperges uitlekken, leg ze op een schaal en geef er de boter bij.
Menusuggestie: Lekker met biefstuk en (nieuwe) aardappelen.
Voedingswaarde incl. vlees en 3 kleine aardappelen: 380 kcal/1600 kJ, 28 g
eiwit, 14 g vet, 5 g verz vet, 36 g koolhydraten, 7 g vezel, 250 g groente.

Agenda
Datum Tijd Activiteit Afstand Vertrek vanaf
11 mei 13.30 Fietstocht 30 km 15 km/uur Kapel

19.00 Fietstocht 30 km 18à20 km/uur Kerkplein
19.00 Fietstocht 40 km 25 km/uur Kerkplein

13 mei middag Gezonde hapjes Jaarmarkt
16 mei 10.00 Wandeling 2 uur Couwenbergh

13.30 Gezondheidsspel Zeskampterrein
18 mei 13.30 Fietstocht 30 km 15 km/uur Kapel

19.00 Fietstocht 30 km 18à20 km/uur Kerkplein
19.00 Fietstocht 40 km 25 km/uur Kerkplein

20 mei 09.00 Gezondheid op school Brukelum
19.00 Wandeling 1 uur Couwenbergh

22 mei 13.00 MegaMuziekManifestatie tent Heuvelplein
23 mei 10.00 Wandeling 2 uur Couwenbergh
25 mei 18.00-19.30 Wandelvierdaagse 3,5,10 km Couwenbergh
26 mei 18.00-19.30 Wandelvierdaagse 3,5,10 km Beek en Donk
27 mei 18.00-19.30 Wandelvierdaagse 3,5,10 km Lieshout
28 mei 18.00-19.30 Wandelvierdaagse 3,5,10 km Mariahout
30 mei 10.00 Wandeling 2 uur Couwenbergh

Gezondheidsteam Aarle-Rixtel,  Willem Verhoeven



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

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom

of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl
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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

Pierre vd Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D Stiphout Tel 386078

Bij aankoop komplete Bril 10% korting
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GGD Brabant-Zuidoost besteedt in
samenwerking met de lokale
gezondheidswijzers in de maand  mei
aandacht aan

VOEDSELALLERGIEËN
Wat is voedselallergie?
Steeds meer mensen blijken in meer of
mindere mate klachten te krijgen na het
eten van bepaalde voeding. Er is sprake
van een allergie als het afweersysteem in
het lichaam hierbij betrokken is. Waarop
en hoe men reageert verschilt per indivi-
du. De diagnose voedselovergevoeligheid
is niet altijd gemakkelijk te stellen. Het
kan een lange tijd duren voordat duidelijk
wordt welke voedingsstoffen reacties
uitlokken. Als een huisarts niet voldoende
kan helpen, is soms uitgebreider onder-
zoek nodig door een allergoloog of
kinderarts met speciale kennis op dit
gebied. Ook een diëtist speelt een
belangrijke rol bij de diagnose.
Klachten
De volgende klachten kunnen sympto-
men zijn van voedselovergevoeligheid:
· Huid: jeuk, uitslag, eczeem, galbulten,
oedeem (ophoping van vocht in bijv.
oogleden, mond, keel of lippen).
· Luchtwegen: astma, astmatische
bronchitis, oorontstekingen of chronische
verkoudheid.
· Maag/Darm: buikpijn, kolieken,
diarree, obstipatie, krampen, misselijk-
heid of  braken.
· Andere: anafylactische shock,
migraine, gedragsklachten, excessief
huilen (baby’s) of groeivertraging.
Hoe vaak komt voedselallergie voor?
Voedselallergie komt bij zuigelingen en
jonge kinderen vaker voor dan bij
volwassenen.De meeste allergische
reacties ontstaan op: koemelk, schaal-
en schelpdieren, vis, kippenei, noten,
pinda’s, soja, appel en sesamzaad.
Bij het ontwikkelen van een voedsel-
allergie spelen zowel erfelijkheid als
omgevingsfactoren mee.

Daarom wordt altijd aangeraden om:
· De omgeving rookvrij te houden
· Het huis zo stofvrij mogelijk te houden
· Huisdieren te vermijden
Meer informatie nodig?
Meer informatie over dit onderwerp vindt u
op www.ggdbzo.nl of bel tel.0880031244
Folders en meer internetadressen kunt u
gratis ophalen bij:
Bibliotheek de Lage Beemden in Beek en
Donk.
WMO Service punten in: Aarle-Rixtel,
Lieshout en Mariahout.

Dit jaar op Golf De Gulbergen
LAARBEEKSE
GOLFKAMPIOENSCHAPPEN
Laarbeekse golfliefhebbers kunnen vrijdag
27 augustus alvast reserveren in de
agenda. De achttien holes op Golf De
Gulbergen in Mierlo zijn die dag gereser-
veerd voor de  Laarbeekse Golf Kam-
pioenschappen 2010. Net als voorgaande
jaren wordt gespeeld in twee categorieën,
de lage en hoge handicappers. Inschrij-
ving is alleen voor Laarbeekers -  in het
bezit van een Golfvaardigheidsbewijs
(GVB) - mogelijk vanaf begin juni. In de
media wordt u hiervan tijdig in kennis
gesteld. Deelnemers aan de voorgaande
Laarbeekse Golfkampioenschappen
krijgen eind mei een inschrijfformulier
toegezonden.

Dovens Meubelen Milheeze.
 Meubelen – Slaapkamers – Tiener-
kamers en Senioren meubelen.
Gordijnen – Vloerbedekking – Vitrage –
Vinyl – Novilon en Laminaat en
Slaapkamer Textiel. Meubelen op maat
en uw model gemaakt in ons eigen
fabriek: betaalbare meubelen. Staande en
hangklokken en schilderijen. Kerkeind
38. 0492-341553. www.dovens.nl Onze
prijzen zijn inclusief meten, maken,
hangen en leggen.

KKKKKlokje



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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Frank Schepers de eerste
Koning in de nieuwe doel
Het was op 24 april druk in de nieuwe
doel van De Eendracht aan de
Bosscheweg in Aarle-Rixtel. De vaste
groep supporters kwam de prestaties van
de schutters gadeslaan, niet alleen
benieuwd naar de uitslag van het
jaarlijkse koningschieten maar zeker ook
naar de nieuwe doel, die de leden van de
Eendracht het afgelopen jaar in eigen
beheer hebben gebouwd. De kwaliteit van
het nieuwe onderkomen is geweldig,  de
kwaliteit van de schutters bleek gaande
de wedstrijd een beetje bepaald te
worden door de zenuwen.
Bij de jeugd werd Mark v.d. Bogaard voor
de vierde keer koning met een riante
score van 233 punten. Hiermee liet hij
zelfs een aantal volwassenen achter
zich. Joost Jansen werd prins met een
score die maar net onder de magische
200 punten bleef. Jeroen van Leuken
schoot een nieuw persoonlijk record, 147
punten met een boog zonder vizier.
Misschien wel de beste prestatie werd
geleverd door Jeroen Scheepers die zijn
score enorm verbeterde.
Bij de senioren werd Frank Schepers
uiteindelijk koning met een score van 179
punten. Hij bleef Jean-Pierre van Veghel
net voor die met maar 3 punten minder
prins werd. Toon van Hoof werd derde,
een uitstekende score vooral ook omdat
Toon met zijn compound-boog  op een
veel kleiner blazoen schiet dan zijn
clubgenoten.
Na de prijsuitreiking en de huldiging werd
de nieuwbakken koning verrast door zijn
supporters. Deze overhandigden hem een
zilveren speld, gemaakt door een
zilversmid uit Aarle-Rixtel. Het is de
bedoeling dat  deze speld door de

regerende koning gedragen wordt bij
uitwedstrijden. Op deze manier is het
voor iedereen duidelijk wie de regerend
koning van dat jaar is. We zijn benieuwd
of de koningen deze extra druk tijdens de
wedstrijden aan kunnen.
Na het officiële gedeelte bleef het nog
lang gezellig aan de Bosscheweg.
Uitslag  jeugd
1-Mark van de Bogaard 233 KONING
2-Joost Jansen194 PRINS. 3-Jeroen
Scheepers 189. 4- Jochem Verbakel 156
5-Jeroen van Leuken 147. 6- Mees van
Rooy 116. 7-Neeltje Verbeeten 109
8-Peerke Verbeeten 89
Uitslag Volwassenen
1- Frank Schepers 279 KONING
2- Jean-Pierre van Veghel 276 PRINS
3- Toon van Hoof 273. 4- Erwin Wijnho-
ven 268. 5- Walter Jansen 262. 6- Geert
van Ganzenwinkel 253. -8 na. 7- Frans
Soontiens 253 -7 na. 8- Martien van de
Graef 241. 9- Gerrie van Hoof 239 -9 na
10- Justin van Dijk 239 -6 na. 11- Jo
Maas 238. 12- Machiel van Roij 235
13- Michel  Verbakel 212 14- Peter
Bankers 191. 15- Jan Coolen 72
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AAN DE WIELEN

Vorige keer lieten wij u al weten dat op
16 mei de Dorp aan de Riviertochten
gereden worden en op 30 mei de Ladies
Onlytochten. Op 16-5 zijn de uitgepijlde
korte routes van 40 en 60 km. voor de
recreant uitermate geschikt om er eens
heerlijk op uit te trekken, u hoeft daar
geen racefiets voor te hebben. U kunt
vertrekken tussen 07.30 en 11.00 uur. De
meer geoefende recreant en de dames
en heren op een racefiets kunnen op de
100 en eventueel 150 km. genieten van al
het moois dat ons Brabantse land te
bieden heeft tussen Aarle-Rixtel en Lith-
Ravenstein. Zij kunnen starten tussen
07.30 en 09.30 uur. Elke deelnemer
ontvangt een tractatie.
Op 30 mei hebben we voor de ook al
uitgepijlde Ladies-Onlytochten, waarvan
de inschrijfgelden geheel ten goede
komen aan de bestrijding van
borstkanker, twee fraaie tochten uitgezet
van 47 en 67 km.. In de langste route
zijn twee pauzepunten ingepland en in de
kortere rit een. Alle deelneemsters, als
ook mannen met hun vrouwtje of vriendin
mee willen fietsen zijn die van harte
welkom, krijgen een tasje met inhoud en
bovendien is er een gratis loterij met 10
prijzen. Men kan de tochten met allerlei
soorten fietsen rijden, men fietst veelal
over verkeersluwe verharde binnenwegen
of fietspaden. Het vertrek is hier tussen
09.00 en 10.00 uur.
Vertrekplaats is ‘t Heuveltje aan de
Dorpsstraat 86. Hier is ook het vertrek
van de avondfietsvierdaagse van ADW,
welke gehouden wordt aan de vooravond
van het W.K.-voetbal van 7 t/m 10 juni.
Volgende keer zullen wij u hier uitvoerig
over berichten.

Wellicht hebt u het nog niet gezien, maar
sinds enkele weken rijden de toerrijders
van onze club rond in een gloednieuw
tenue. Dit is mede mogelijk gemaakt
door de sponsoren Aannemers Jansen &
Vis en Leon Rooijakkers van Rooijakkers
tweewielers uit Gerwen. De groepsfoto’s
moeten nog gemaakt worden, dus die
kunnen wij u helaas nog niet tonen.
U blijft van ons nieuws op de hoogte als u
klikt op www.aandewielen.nl.

Op 16 mei is er een feestelijke dronk,
bij Hoeve ter Asdonck.
Historici weten natuurlijk meteen waar
dat is,
doch anderen raden het waarschijnlijk
mis.
Welnu op die dag is de officiële opening,
van het slaapverblijf bij camping
Aldörrum,
daar heeft  men in de stal 5 mooie
kamers gecreëerd,
dus is ‘t wir fist, durum.
De namen van de kamers gaan van
Keuterboer tot Turfsteker,
maar wellicht vindt u Ganzenhoeder of
Klokkengieter beter.
Zo komt er op d’n Heikant steeds meer
slaapgelegenheid,
we hadden al 6 kamers bij Eco-
toeristfarm de Biezen
en bij de Brabantse Kluis,
kan men op 8 kamers ook al toeristen
kwijt.
Dus voor grotere groepen is er voortaan
ook plek,
want de verblijven liggen dicht bij elkaar,
zodat iedereen na ‘n borreltje of wat
toepen,
kan verkassen naar zijn eigen stek.
Een goede trompetist van Harmonie de
Goede Hoop,
hoeft ‘s morgens voor allen maar één
keer reveille te blazen,
dan weet iedereen en ook wat hazen,
het is tijd voor een gezonde ochtendloop.
RD
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Aarle-Rixtel, ons heem:
Tien nieuwe “ommetjes”
in Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel kent een rijke historie. Veel
daarvan is nog terug te vinden in het
landschap en is ook te zien aan de vele
monumenten en beeldbepalende panden
die het dorp nog rijk is.
De mensen die al eens hebben deel-
genomen aan een Dorpswandeling door
ons centrum zullen dat meteen beamen.
Ook buiten ons dorpscentrum valt veel te
genieten.
Het gevarieerde landschap van hoge
akkers, landgoederen, beemden en
beekdalen zijn heel uitnodigend voor
natuurliefhebbers en wandelaars.
Om de mensen van deze rijkdom te laten
genieten heeft Heemkundekring Barthold
van Heessel een nieuw wandelboekje
uitgegeven onder de titel  “10 ommetjes
in Aarle-Rixtel”.  Het boekje is samen-
gesteld door dorps- en natuurgids Henk
van Beek.  Martin Philipsen (Beek en
Donk) heeft de opmaak en de lay-out
verzorgd.
Zoals  de titel al aangeeft bevat het
boekje 10 verschillende wandelingen in
en om Aarle-Rixtel, zoals rondom Croy,
de Hoge akkers, de Reijbroeken en
Opstal , de Hut, De Biezen, de Valken-
dijk, Croy/Kruisschot , Nieuw Rixtel enz..
Deze routeschrijvingen zijn gemakkelijk

en duidelijk, terwijl de inhoud prettig is
om te lezen.
Zo komt men o.a. meer te weten over de
geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart
maar ook over het ontstaan van het
landschap, de geschiedenis van de
gehuchten, het natuurlijk leven enzovoort.
Zo is er ook een wandelroute die vertrekt
vanaf het Heuveltje. Het is de Klokken-
gietersroute. Deze verteld ons o.a. wat er
zoal te zien is aan de rijke historie van dit
deel van ons dorp. De Croy/Kruischot-
route leidt de wandelaar voor een deel
over een voormalig stukje Aarle-
Rixtel.Het is de langste route ( plm 4
kilometer) en laat ons genieten van het
prachtige boerenlandschap van het
landgoed Croy en Kruisschot.
Ook de Laar met hoeve “het Vage-
vuur”wordt aangedaan en verderop het
deel van de Reybroeken tussen de
Beekse akkers en het Wilhelminakanaal
De lengte van deze ommetjes varieert
van 1,5  tot 4 kilometer over goed be-
gaanbare paden.
Met dit wandelboekje wil de heemkunde-
kring een bijdrage leveren aan de
recreatie en het toerisme van Aarle-
Rixtel. Op die manier proberen ons dorp
nog meer in de schijnwerpers te brengen.
Het wandelboekje is  o.a. verkrijgbaar bij
de VVV-steunpunten zoals die in Aarle-
Rixtel, bij Drogisterij Raijmakers, op de
Aarlese heemkamer en bij de
verschillende recreatiebedrijven.

KKKKKlokje

Gezocht:
Wegens vakantie zoek ik een vervanger
voor mijn krantenwijk in de periode van 12
juli t / m 14 augustus 2010. Goede ver-
diensten. Te bezorgen tussen 5.00 en
7.00 uur. Ik zelf doe er ± 1,5 uur op de
wijk. Het betreft een autowijk. Indien
interesse neem dan contact op via
06.24.34.91.07 of
ted_87_18@hotmail.com



Bericht van: 50 jaar geleden

2 mei Feest op historisch slot
Herleefde freule van Croy opende de weg
van Stiphout naar Aarle-Rixtel. De laatste
adellijke bewoonster van het kasteel reed
in een bulldozer. Na een afwezigheid van
negentig lange jaren arriveerden zaterdag-
ochtend de beide laatste adellijke be-
woners van het kasteel van Croy te
Stiphout, freule Jeanne Constance Caro-
liene Wilhelmine van der Brugghen ( in de
tegenwoordige tijd beter bekend als mej.
Nelly Strijbosch) en jonkheer George
Tammo Theodorus Adrianus van der
Brugghen van Croy, wederom op hun
stamslot. Ze waren op aarde terug
gekeerd om op de grens van de
gemeenten Aarle-Rixtel en Stiphout de
nieuw verharde wegen Aarle-Rixtel –
Stiphout en Grote Overbrug – Croy
plechtig te openen. Dit geschiedde in
tegenwoordigheid van vele autoriteiten;
o.w. burgemeester E.P.A.M. Janssens,
leden van het college van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant, de wethou-
ders en raadsleden uit de beide
betrokken gemeenten, de directie van de
cultuur technische dienst, de provinciale
waterstaat enz. Ook de beide pastoors
van Stiphout en Aarle-Rixtel woonden dit
gebeuren bij, evenals diegenen, die ten
nauwste bij het kasteel van Croy
betrokken zijn, zoals de rector, de
geestelijke directeur van het instituut
“Maria, Moeder van de Goede Herder”  en
de dames onder wier leiding de ouden
van dagen op het kasteel worden
verzorgd. Het was een héél feest daar
rond het kasteel, waar op andere dagen
de rust bijna tastbaar is. De freule en de
jonkheer ontvingen de door herauten met
klaroengeschal aangekondigde genodig-
den op het slot, waar ook arriveerden
harmonie “De Goede Hoop” uit Aarle-
Rixtel (met de drumband) en fanfare “De

Vooruitgang” uit Stiphout (met de jeugd
drumband) De freule en haar adellijke
broer stapten tegen elf uur in een oude
koets, tezamen met de (eveneens
herleefde) brouwmeester Nikkelen en een
minnestreel om zich naar een met
biertonnen opgetrokken barricade te
begeven. De freule stapte toen uit de
koets, hield een toespraak en daarna
zette zij zich in een moderne bulldozer.
Onder toezicht van de brouwmeester
reed zij vervolgens de barricade omver en
daarmee waren de nieuwe wegen officieel
geopend. Er waren tallozen die van hun
belangstelling getuigden voor dit festijn,
dat in het kasteel een “vervolg” had. Daar
zaten de genodigden ’s middags rond de
feestdis geschaard, tezamen met de
adellijke slotbewoners om te genieten
van een geroosterd speenvarken.

3 mei Aanbesteding
Voor de aanbesteding van het uitbreiden
van Maison Lohengrin met een serre en
verdere accommodatie voor rekening van
de heer C. van den Boezem, eigenaar-
exploitant dezer inrichting werd onder-
hands ingeschreven als volgt:
Firma A.H. van Gerwen, alhier
F 19.526,—
Firma W. Strijbosch en Zn, alhier
F 18.750,—
J.C.A. van Roy, alhier  F 18.980,—
J. Rooijakkers en Zn, te Mierlo
F 17.747,—
Gebrs. Van Roy, alhierF 17.380,—
Het werk is aan de laagste inschrijver
gegund.

14 mei Onderhandse gunningen
Aan de firma J.C.A. van Roy en Zn. Alhier
is onderhands de bouw opgedragen van
een woonhuis voor rekening van de heer
P.J. Scheepers langs de Bosscheweg en
een voor mevr. Schepens-van Dijk langs
de Mariastraat en een voor rekening van
de heer P. v.d. Rijdt langs de Lieshoutse-
weg.
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