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Centraal alarmnummer
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

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, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
VERLOSKUNDIGEN Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.
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 Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782 ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.
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

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 5 juni t/m vrijdag 11 juni
Zaterdag 5 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Afsluitingsviering Eerste Communiecanten
Jan en Willy Verhoeven – v. d. Vossenberg
(buurt)
Henk Gruijters
(sterfd./O.L.Vrouwe Gilde)
Martje Schepers – Fleskens
(verj.)
Harrie Verbakel
(j. get.)
Cor en Mies van Bakel – de Jong
(par.)
Frits Smeenk
(par.)
Hanneke van Berlo
(m.g.)
Willem Schuurmans
(verj.)
Zondag 6 juni - SACRAMENTSDAG (van 3 juni) – 10e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Sien Nooijen
(fund.)
Miet Verhoeven
Jan van Dooren
(sterfd./O.L.Vrouwe Gilde)
Martina Aarts – van der Leemputten
(trouwdag)
Jan v. d. Sanden
(sterfdag)
Overleden ouders v. Dooren – van Vlerken en Jan
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 9 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 11 juni – ALLERHEILIGSTE HART VAN JEZUS

Week van zaterdag 12 juni t/m vrijdag 18 juni
Zaterdag 12 juni
10.00 uur Kerk – Teerdag Gilde Sint Margaretha
Joris Hendriks
(Gilde Sint Margaretha)
Henk Nooijen
(Gilde Sint Margaretha)
Jan van Roij
(Gilde Sint Margaretha)
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst
Riet van der Aa
(familie)
Thea Kuijpers – Driessen
(verj./par.)
Ben Loomans
Frits Smeenk
(par.)
Joris en Wim Hendriks
(par.)
Vader en moeder Kweens –de Hoon
Henk Nooijen
(Aan de Wielen)
Overleden ouders Wouters – v. d. Vossenberg
Ria en Gerard Wouters – Heesakkers
(2e j. get. Gerard)
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie
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Zondag 13 juni –11e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Nellie Albers – van der Linden
Riek Sneijers en ouders
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Overleden ouders Gijsbers – v. d. Graef
Bijzondere intentie
Woensdag 16 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

(1e j.get./par.)
(fund.)
(fam. van Boh.)

OVERLEDEN
Tony Wijnhoven, Termeerstraat 2, 72 jaar
Jo Oude Wolbers, Zwanendreef 10, 71 jaar.
Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten. Wilt u op Maandag alleen in
dringende gevallen naar de pastorie bellen? Wilt U op een ander tijdstip een
persoonlijk gesprek met de pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen.
De administratie is op dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. U kunt dan
terecht met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties enz.
Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving, kunt u de pastor bereiken op
de pastorie tel.:381215.
Attentie
Van 31 mei t/m 17 juni is er geen spreekuur met pastor Deli.
De administratie is op vrijdag 4 juni en op vrijdag 11 juni ook gesloten.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 14 september a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk.
Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering
van 26 september a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich
opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie:tel. 381215.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de grote steun,
medeleven, de vele bloemen en kaarten, bij het overlijden van

Annie van Mierlo – van Doren
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Hennie, Gerrie en Brenda voor de
fantastische verzorging. Daarnaast alle mensen die Annie altijd bezochten. Onze
oprechte dank aan iedereen.
Betsie, Bart & Yvonne van Doren

Pagina 8

Vanuit de Pastorie
Kort woordje van Pastor M. Deli
Klokkendorper Festival
Spijtig genoeg ben ik dit jaar maar één
keer naar de tent kunnen gaan. Met m’n
krukken - van de ziekenkas - ben ik vol
moed, op zaterdagavond 22 mei, naar de
tent gestapt. Toch heb ik, samen met
Pastoor Tilman, kunnen genieten van het
prachtige optreden van onze Harmonie
‘De Goede Hoop’. En de zangeres bracht
met haar schone stem prachtige liedjes.
Wat wilt ge, met zo’n grandioos orkest
achter u ! Ooit hoop ik nog eens een CD
in te zingen met zulk een muzikale
bezetting, samen met het gemengd
koor: “De Klokkengieters”.
Ik was blij, dat ‘k samen met Pastoor
Tilman, door Toon, naar het centrum van
Aarle-Rixtel werd gebracht. Helaas het
optreden gemist van Aarles’ favoriete
band “No-Exit”.
Ben daarna nog eventjes bij ‘De
Vrienden’ geweest, maar daar waren ze
druk naar de voetbal aan het kijken op
groot scherm. Na 10 minuten kwam de
pijn in mijn knieën weer op. Zo ben ik
maar vlug naar huis gegaan en in mijn
bed gekropen.
‘De vrienden’ over de kerk
Philip Wouters, Ralph Stultiëns, Robert
Manders, Koen Cornelissen, Meinco van
der Wellen, Hein van de Laar, Tim van
Zundert, Michiel Jansen en Jelle de
Jongh zijn inmiddels de gastheren
geworden van ons dorpscafé over de
kerk. Dezen zijn, stuk voor stuk, gemotiveerde mensen. Zij zullen ongetwijfeld
Aarle-Rixtel nieuw en jong leven inblazen.
Veel succes toegewenst aan ‘De
Vrienden’!
Oefenen voor het Vormsel
Het was druk afgelopen donderdag. Na
het oefenen met onze vormelingen was er
nog de maandelijkse vergadering met het
kerkbestuur. En vrijdag mochten we onze
bisschop, Mgr. Hurkmans verwelkomen
die dit jaar het H. Vormsel kwam toe-
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dienen.
Langs deze weg wil ik graag mevr. R.
Ligteringen (Pastoraal Assistente), mevr.
G. van Bommel, mevr. A. Kamp en mevr.
A. Sauren, maar ook de ouders hartelijk
danken voor hun inzet het afgelopen jaar
om onze vormelingen te begeleiden.
Van harte proficiat aan al onze
vormelingen; Kristian van Bommel,
Bart van de Kerkhof, Marjolein
Kuijpers, Martijn Verbakel, Peter
Verbakel, Maartje van de Ven, Vivian
van den Wildenberg, Celèste Vogels,
Bas Raijmakers, Samantha Peters,
Amber Driessen, Bas Sauren, Niek
Zijp, Justine van Gerwen, Niek Swinkels, Britt van Laarhoven, Janneke
Bergkamp, Jeffrey Dekkers, Patty
Verschure, Jordy Huibers, Jordi
Essens, Thijs van Schayk, Bas van
Lieshout, Daniëlle Bevers en Tom de
Leeuw.
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli

Informatieavond
over het Vormsel
Leerlingen van groep 8 of van de eerste
klas van het voortgezet onderwijs die
komend jaar mee willen doen aan de
vormselvoorbereiding zijn samen met hun
ouders van harte welkom op:
Dinsdag 8 juni om 19.30 u in de aula van
basisschool ‘De Heindert’
Kinderen die in Aarle-Rixtel naar de
basisschool gaan ontvangen een
uitnodiging via school, waarmee ze zich
kunnen opgeven. Degenen die elders op
school zitten, kunnen zich telefonisch of
schriftelijk opgeven bij de pastorie,
Heindertweg 1 (tel. 381215). Graag
z.s.m. aanmelden.
Kun je niet naar de informatieavond
komen, maar wil je wel graag meer
informatie ontvangen over de vormsel-

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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voorbereiding geef dat dan ook even door
op de pastorie. We sturen je dan
informatie toe. Ook jongeren die vorig jaar
al in het voortgezet onderwijs begonnen
zijn en die graag alsnog mee willen doen
zijn van harte welkom.
We hopen velen van jullie te begroeten.
De vormselwerkgroep

“Kruip eens in de huid van”.
Op donderdag 21 mei startte Platform
Gehandicaptenbeleid Laarbeek op
basisschool Brukelum met het project
“kruip eens in de huid van”, met daaraan
gekoppeld het project gezonde voeding,
dat werd ondersteund door het Gezondheidsteam Aarle-Rixtel. ‘s Morgens
gingen de kinderen, van groep 7, het dorp
rond, waarbij een handicap werd gesuggereerd. Zo ervaarden ze wat het
betekent om een handicap te hebben en
welke problemen daar bij komen. Zeker
de kinderen die blindheid simuleerden
hadden grote problemen met de
attributen, die vooral in de Dorpsstraat
stonden opgesteld. Het was ook
verwonderlijk om te zien hoe autorijders
gewoon doorreden bij pogingen om over
te steken. In de diverse winkels moesten

de kinderen een boodschap doen en dat
gaf ook regelmatig problemen. Het
afrekenen deden ze vaak op goed geluk
en het geld rolde regelmatig op de grond.
Het was dan ook fijn dat we op de medewerking van de winkeliers konden
rekenen, maar ook in huize Mariëngaarde was er de nodige belangstelling,
zodat ook de hoogbejaarde heer Aarts
wel eens wilde ervaren, wat een
handicap hebben betekent.
‘s Middags werd er gesproken over
gezonde voeding en daarna maakten de
kinderen kennis met “sporten met een
handicap”. Vol inzet en met heel veel
aandacht hebben ze het geheel gevolgd
en daarbij de nodige informatie
opgedaan.
In het openingswoordje sprak wethouder
J. Briels wel van een fijne dag voor de
kinderen omdat ze niet hoefden te leren.
Gelukkig had hij het over de gewone
schoolvakken, want dat de kinderen
deze dag veel geleerd hebben, dat staat
als een paal boven water. Opmerkingen
van kinderen zoals ,”ik heb nu wel meer
respect voor een gehandicapte”, geven
nu net aan waar het geheel over ging.
Leerkracht groep 7
basisschool Brukelum.

D a n k b e t u i g i n g,
We denken veel aan de dagen,
dat de zon over ons scheen.
Dan is alles goed te dragen,
het gemis blijft wel om ons heen.
Veel lieve woorden, een gebaar, een helpende hand. Ze kunnen de leegte niet
vullen maar geven ons veel steun en troost.
Hartelijk dank voor het medeleven bij het overlijden van ons vaderke:

Jan van Roij
Jeandre, Dorien, Marcel, Chantal-Ronnie Mark en Bernadette van Roij.
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Bericht van:
Harmonie De Goede Hoop
Grandioze
MegaMuziekManifestatie
Op Pinksterzaterdag 22 mei vond er een
geweldig evenement plaats in de
Klokkendorper feesttent: de MegaMuziekManifestatie. Deze muzikale kindermiddag werd georganiseerd ter afsluiting
van het scholenproject Muziek=COOL.
Alle drie de Aarle-Rixtelse basisscholen
hebben meegedaan aan dit project.
Vanaf januari liet Dirk Verhoeven,
namens Harmonie De Goede Hoop, alle
kinderen van groep 5 en 6 wekelijks een
inspirerende muziekles beleven. En nu
was het dan tijd voor een gigantisch
slotoptreden. Vanaf 13.00 uur stroomden
kinderen, ouders, opa’s en oma’s en
verdere familieleden binnen en kregen de
deelnemende kinderen bij binnenkomst
een T-shirt en een flos, wat het geheel
erg fleurig maakte. Het gaf de organisatoren van deze middag erg veel
voldoening dat er zoveel publiek aanwezig
was. De feesttent was goed gevuld en dat
was ook voor de optredende artiesten
natuurlijk geweldig! Om 13.15 werd de
muziekmanifestatie geopend door het
Opleidingsorkest van Harmonie De
Goede Hoop, onder leiding van Paul van
de Veerdonk, meteen daarna gevolgd
door het openingswoord van Dirk
Verhoeven en het voorstellen van de
klassen. De middag werd verder ingevuld
door het MegaKinderkoor van zo’n 120
kinderen, begeleid door het Opleidingsorkest. Ze brachten vol enthousiasme
liedjes als “Allemaal blaasmuziek”, “De
houtblazers”, “De koperblazers” en “De
slagwerkers” ten gehore.
Iedere klas hield een eigen presentatie
over het Muziek=COOL-project. Dit
varieerde van een subtiele gitaarsolo door
Tom en Harm van De Heindert tot een
uitbundige djembé-sessie op emmers
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door een complete klas van De Driehoek.
En van een vrolijk lied over de houten
blaasinstrumenten tot een uitgebreide
powerpoint over dirigenten (door De
Brukelum). De presentaties werden afgewisseld met muziek van het Opleidingsorkest of zang van het MegaKinderkoor.
Het Opleidingsorkest van Harmonie De
Goede Hoop, een jeugdige groep
muzikaal talent, bracht muziek uit Kids
at the movies: 4 delen, nl. (Meet the
Flinstones), Beyond the sea (uit “Finding
Nemo”), the John Dunbar theme uit
“Dances with wolves” en uit de film
“Sister act” het nummer I will follow him.
Een erg mooi en gevarieerd programma,
goed uitgevoerd, wat paste in deze
gehele manifestatie. De Minislagwerkgroep van harmonie De Goede Hoop, die
ook bestaat uit jeugdige talenten, liet
enkele zeer fraaie nummers horen onder
leiding van Job van Duinhoven.
Aan het einde van dit geweldige concert
was natuurlijk het woord aan meester
Dirk die iedereen bedankte en de prijzen
bekend maakte voor de mooiste
zelfgemaakte instrumenten. Hierna
kregen alle Muziek=COOL-deelnemers
een certificaat uitgereikt en begonnen de
workshops. Er waren een aantal stands
ingericht waar de diverse blaasinstrumenten uitgestald lagen of de slagwerkinstrumenten waren opgesteld. Iedereen
die in de feesttent aanwezig was mocht
de instrumenten bespelen onder begeleiding van mensen van de harmonie of
het opleidingsorkest. De bedoeling
hiervan was om kinderen alvast kennis te
laten maken met de verschillende
muziekinstrumenten om bij voldoende
deelname een blazersklas op te kunnen
starten bij de harmonie.
Tevens was er een stand ingericht met
instrumenten die door de leerlingen van
de basisscholen zelf gemaakt waren.
Dat er niet alleen veel muzikaal, maar
ook veel creatief talent in groep 5 en 6
zit, was hier wel heel duidelijk te zien.

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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Bericht van:
Deze zeer geslaagde middag met veel
afwisseling in muziek, een boeiend
luisterend publiek en vooral een
geweldige enthousiaste groep leerlingen
die met het project meegedaan hebben,
heeft duidelijk laten zien: Muziek=COOL
Vindt uw kind ook dat muziek cool is,
dan kan het bij Harmonie De Goede Hoop
volgend seizoen meedoen met de
Blazersklas. Een instrument leren
bespelen en vanaf de eerste les SAMEN
spelen. Wilt u hier meer over weten dan
kunt u contact opnemen met Heleen van
Asten, tel. 0492-383147.

Serenadedag
Voor het negende jaar in successie zal
door harmonie De Goede Hoop een
‘serenadedag’ worden gehouden voor
inwoners van Aarle-Rixtel en wel op
zondag 27 juni aanstaande. Het is de
bedoeling dat zij die tussen 1 juli 2009 en
1 juli 2010 een koninklijke onderscheiding hebben gekregen of een jubileum te
vieren hebben (gehad) zich (laten)
melden.
Gedacht wordt aan echtparen die 50, 60
of mogelijk 65 jaar zijn getrouwd, aan
gouden of diamanten religieuzen in een
van onze drie kloosters of aan andere
gouden jubilarissen.
Tijdens deze bijeenkomst, die zal worden
gehouden in conferentiecentrum De
Couwenbergh, Dorpsstraat 1 in AarleRixtel, zullen de feestelingen vanaf 14.15
uur gastvrij worden ontvangen. De
harmonie maakt diezelfde middag een
muzikale wandeling door het dorp, waarna bij De Couwenbergh een klinkende
serenade zal worden gebracht aan de
gasten die zich daarvoor opstellen op het
bordes. Tijdens de rondgang zal een
aubade worden gebracht aan de
buurtbewoners van het plan Strijp. Als u
nadere informatie wenst of u zich wilt
opgeven voor de bijeenkomst kunt u
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terecht bij Marieke Bouwman-Pijnenburg
telefoon 383292. Betrokkenen krijgen,
nadat zij zijn opgegeven, persoonlijk
bericht. Indien gewenst kan voor vervoer
gezorgd worden.
Het bestuur Harmonie De Goede Hoop

Maaltijdvoorziening aan huis
Stichting Welzijn Ouderen Laarbeek
bezorgt wekelijks, vooraf bestelde
maaltijden, aan huis. In Aarle-Rixtel
worden de maaltijden op woensdagmorgen bezorgd en op dit moment zijn er
22 deelnemers. Indien u gebruik wilt
maken van deze voorziening vindt een
indicatiegesprek plaats, waarin u
aangeeft waarom u gebruik wenst te
maken van de maaltijdvoorziening.
In dit gesprek krijgt u uitleg over hoe de
maaltijdvoorziening werkt. Ook wordt u
een handleiding aangereikt. Er wordt
rekening gehouden met diëten en het
niet kunnen of mogen nuttigen van
bepaalde voedingscomponenten. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor het
inkomensafhankelijk tarief, dient u tijdens
het indicatiegesprek inzage te bieden in
uw inkomensgegevens. De maximale
prijs die u voor een volledige maaltijd
(soep, hoofdgerecht en nagerecht) betaalt is € 6,68 (prijspeil mei 2010).
Indien u de maaltijden eens gewoon wilt
proberen dan kunt u voor € 10,00 vier
proefmaaltijden bestellen.
Aanmelding en meer informatie 0492328800 of stichting@welzijnlaarbeek.nl

K lokje
Te huur aangeboden woonruimte:
Bent u op zoek naar een woonruimte en
heeft U niet de behoefte aan een volledige
woning. Belt u dan naar 0653.69.78.23
voor de huur van een woonruimte / etage
woning in Aarle-Rixtel.
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Bericht van:
Nieuws Paramedisch Centrum
Laarbeek

PODOTHERAPIE
Weet wat u doet bij pijn aan de ouder
wordende voet!
Een actief leven leiden en last van uw
voeten? Dat is een combinatie die voor
een actieve 50-plusser, zoals u, niet
samengaat. U staat immers midden in
het leven, u wilt genieten en vooruit! Voor
onze onderdanen is dan een belangrijke
taak weggelegd en als zij u ervan
weerhouden uw activiteiten op een
plezierige manier uit te voeren, dan kan
een podotherapeut, dé voetspecialist bij
uitstek, wellicht uitkomst bieden.
De 50-plusser van nu staat midden in het
leven. Er wordt volop gewerkt maar ook
genoten van (pre)pensioen en vrije tijd. De
kleinkinderen zijn wellicht vaker bij oma
en opa. Er is meer tijd voor hobby’s en
sporten en men besteedt over het
algemeen meer aandacht aan lichaam en
geest. Op dit moment zijn er meer dan
5,6 miljoen 50-plussers, ofwel senioren,
in Nederland. Je staat er niet dagelijks bij
stil maar dat zijn bij elkaar opgeteld heel
wat voeten die dagelijks de nodige
kilometers afleggen.
Een goede voetverzorging is dan van
belang. Een voet bestaat uit heel wat
botten, gewrichten, banden, spieren en
pezen. Er kan dan ook wel eens een
keer wat mis gaan. Hoe vaak hoor je niet
iemand zeggen: ‘Ach, die kwaaltjes aan
mijn voeten en die pijn in mijn benen
tijdens lopen, het zal wel bij de leeftijd
horen’. Maar dat is vaak niet het geval.
Meestal kunnen die kwaaltjes en pijntjes
worden verholpen. Heeft u last van uw
voeten, dan is het nu tijd om in actie te
komen!
Naarmate u ouder wordt, kunnen uw
voeten veranderen. U voelt misschien dat
uw voeten wat meer gaan doorzakken en
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u ziet wellicht ook dat uw voeten breder
zijn geworden. U zult het misschien ook
wel eens ondervonden hebben; dat ene
paar schoenen waar u altijd prima op
vooruit kon, zit ineens niet meer zo
prettig. Het zeswekelijkse bezoek aan de
pedicure moet ineens vervroegd worden
vanwege die ene vervelende likdoorn die
er eerst nog niet zat …. en hoe kan het
toch dat na een wandeling uw voeten of
uw onderbenen ineens vermoeid
aanvoelen of zelfs pijnlijk zijn? Uw voeten
worden een dagje ouder en dat zou wel
eens kunnen betekenen dat uw voeten
meer zorg nodig hebben. Een podotherapeut kan u die zorg bieden.
Nadat u bij uw huisarts bent geweest en
een verwijzing heeft gekregen, kunt u
terecht bij een podotherapeut. Maar wat
doet een podotherapeut nou precies? De
belangrijkste taak van een podotherapeut
is het behandelen van directe
voetklachten. Maar u kunt ook enkel-,
knie-, heup- en rugklachten ontwikkelen
als uw voeten niet goed functioneren. En
ook de behandeling van die klachten
behoort tot het vakgebied van een
podotherapeut. Allereerst probeert de
podotherapeut aan de hand van een
vraaggesprek een zo goed mogelijk beeld
van uw klachten te krijgen waarna er een
uitgebreid voetonderzoek plaatsvindt.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan
een functieonderzoek van de voeten, een
loopanalyse en het maken van voetafdrukken. Na het verzamelen van de
onderzoeksgegevens kijkt de podotherapeut of uw voetstand en/of het functioneren van uw voet van invloed is op de
klacht die u heeft en bespreekt hij of zij
met u welke therapie het beste bij u past.
Hierbij kunt u denken aan een paar
podotherapeutische (sport)zolen die uw
voetstand corrigeren en/of ondersteunen.
Een andere mogelijkheid is het aanmeten
van siliconen teenstukje (orthese) om de
stand van een of meer tenen te corrigeren
en/of te beschermen. Soms is een
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Bericht van:
hulpmiddel niet nodig en is het geven van
bijvoorbeeld een schoenadvies voldoende.
Nadat u uw hulpmiddel heeft gekregen,
volgt er altijd nog na een aantal weken
een evaluatie om te bekijken in hoeverre
uw klachten zijn verminderd. Mogelijk zijn
ze dan al geheel verdwenen.
De voeten van diabetes- en reumapatiënten verdienen extra aandacht. Door
aantasting van de zenuwbanen kan bij
diabetespatiënten een gevoelstoornis
optreden waardoor de voeten kwetsbaarder zijn voor eventuele defecten aan
de huid. Een belangrijke taak van de
podotherapeut is dan het screenen van
de voeten op eventuele gevoelsstoornissen en het geven van advies. Ook
behandelt een podotherapeut wonden
aan de voeten en benen van diabetespatiënten. Bij reumapatiënten kan de
voetvorm veranderen wat allerlei klachten
met zich mee kan brengen. Ook hier is
(preventieve) behandeling mogelijk om
klachten te voorkomen c.q. te verhelpen.
Zoals u kunt lezen is het takenpakket
van een podotherapeut divers. Wij doen
ons best om u zo snel mogelijk weer
goed op weg te helpen.
Soms echter blijkt dat de oorzaak van de
voet- en beenproblemen ergens anders
ligt. Bijvoorbeeld aan de bloedvaten. Als
de doorstroming van de aderen niet optimaal is, doordat zich vetachtige stoffen
hebben afgezet aan de vaatwanden, dan
kan dit leiden tot een milde of zelfs
ernstige vorm van vaatlijden. Specialistisch onderzoek is dan aan te bevelen
om te bekijken in welke mate uw aderen
verkalkt zijn. Uw arts zal dan een
behandelplan opzetten. Hierbij kunt u
denken aan medicatie of eventueel een
operatieve ingreep. Maar het allerbelangrijkste is in vele gevallen een aanpassing
van uw levensstijl.
In veel gevallen kan dus volstaan worden
met alleen podotherapeutische hulp maar
zoals u ziet moet soms ook de hulp van
een andere discipline ingeschakeld
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worden om de klachten aan te pakken.
Voor u is echter ook een belangrijke taak
weggelegd, een goede voetverzorging
begint immers bij uzelf.
Richard Weel, podotherapeut
Tel 0492-465647
Adres: Molenstraat 9 a/b | Aarle-Rixtel
en Heuvelplein 95 Beek en Donk
www.podotherapie-laarbeek.nl
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl

Fysiotherapeuten De Zorgboog
aangesloten bij Netwerk
Looptherapie
Eindhoven
Fysiotherapeuten van De Zorgboog hebben een scholing gevolgd om patiënten
met‘etalagebenen’ (claudicatio intermittens) deskundig te begeleiden. In Zorgbooglocaties Keyserinnedael in Helmond,
De Nieuwenhof in Deurne, Sint Jozefsheil
in Bakel, maar ook in Fysiotherapiepraktijk Lieshout staan respectievelijk
Frederieke Kortstee, Marieke Lucassen,
Mike Knaebel en Jacques Hendriks voor
u klaar.
Sinds dit jaar heeft de regio Eindhoven
een regionaal Netwerk LoopTherapie
Eindhoven (NLTE) waarbij fysiotherapeuten patiënten met etalagebenen
begeleiden bij het ‘door de pijn heen
lopen’. Patiënten met etalagebenen kunnen wegens dichtgeslibde slagaders in
hun benen maar een beperkte afstand
lopen tot ze veel pijn krijgen en even
moeten bijkomen. Voor patiënten met
etalagebenen is lopen van nog grotere
betekenis dan het al is voor gezonde
mensen. Het kan soms het verschil zijn
tussen ‘patiënt zijn’ en ‘normaal
functioneren’. Door veel en regelmatig te
lopen wordt het herstellende vermogen
geactiveerd.

Bericht van:
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De spieren los met massage. Massage is goed voor diverse effecten:
€ algehele ontspanning (geestelijk / lichamelijk)
€ lokale spierontspanning (bijvoorbeeld benen, rug of nek)
€ algehele activering / stimulering
€ lokale activering / stimulering
€ pijn- en/of vermoeidheidsvermindering
€ verbetering van de afvoer van vocht en afvalstoffen
€ bevordering van de bloedcirculatie
€ verbetering van de stofwisseling
€ stimulatie van de (spier)cellen tot groei
€ losmaken van verklevingen
€ ontschilfering van de huid.
Verloting van vier massagebonnen
Alexandra van Heijst, die in het paramedisch centrum aan de Molenstraat actief is in
sportmassage en sportbegeleiding heeft een aantal cadeaubonnen voor een gratis
massage beschikbaar gesteld aan het Gezondheidsteam Aarle-Rixtel. We gaan er
telkens een verloten tijdens de wandeltochten van 3, 6, 10 en 13 juni. Wellicht een
extra motivatie om ook eens aan een van de wandeltochten deel te nemen.
Op gewicht blijven na het afvallen
Het is een ijzeren wet. Om een lichaam van 90 kilo in stand te houden heb je meer
calorieën nodig dan om een lichaam van 80 kilo in stand te houden. Als je na een dieet
dus vervalt in je oude leefpatroon, dan zijn de pondjes er zo weer aan, want je inname
was gebaseerd op een lichaam van 90 kilo. Je kunt twee dingen doen. Minder
calorieën tot je nemen en/of meer bewegen.
Minder calorieën tot je nemen vind ik best moeilijk. Ik wil ’s avonds nog wel eens langs
de kaas snijden en ik heb niet van die magere kaas, want daar vind ik niks aan, lekker
volvette. En mijn buurman verkoopt van die grote met vet doorregen halskoteletten, die
bij het bakken zo lekker mals blijven. Na de repetitie van de harmonie gezellig buurten
met een pilsje erbij. Ik vind het heel lastig om deze kleine geneugten van het leven
achter me te laten. Liever een andere oplossing.
Als ik mijn voedingspatroon niet wil veranderen, dan zit er niks anders op dan dat ik
meer ga bewegen. Voor veel mensen is deze oplossing simpeler dan het
voedingspatroon te veranderen. Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste mensen
die hun gewichtsverlies weten te handhaven, regelmatig lichaamsbeweging nemen. De
meeste mensen die weer aankomen, doen dat niet. Dus deelnemen aan de hieronder
genoemde activiteiten.
Fietsavondvierdaagse van 7 t/m 10 juni
Voor de 33e keer organiseert Aan de Wielen dit evenement. Vier avonden lang kunt u
van onze mooie omgeving genieten tijdens een fietstocht van 30 km. Ook deze routes
worden helemaal uitgepijld. Onderweg krijgt u versnaperingen aangeboden. Inschrijven
en vertrekken kan men tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf café ’t Heuveltje. Leden van
Aan de Wielen en kinderen kunne gratis meefietsen. Anderen betalen € 0,50
inschrijfgeld per avond. Indien men een herinnering wenst (voor minstens drie avonden
meefietsen) dan betaalt men € 2,50 extra.

Bericht van:
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Broodje pikante kip
2 sneetjes volkorenbrood
1 meergranenbroodje
1 plakje gebraden kipfilet
1 eetlepel kerriesaus (fles)
¼ banaan
Stukje komkommer
Citroensap
Kerriepoeder
Bereiding: Snijd het broodje open, was het stukje komkommer en snijd het in dunne
plakken. Beleg hiermee de onderste helft van het broodje, leg het plakje kipfilet erop,
snijd het stuk banaan op de kip en stuif er wat kerriepoeder over. Bestrijk de
binnenkant van de bovenste helft van het broodje met de kerriesas en leg hem op de
onderste helft.
Voedingswaarde: 200 kcal, 10 g eiwit, 6 g vet waarvan 0 g onverzadigd, 27 g
koolhydraten, 4 g vezel.
AGENDA
Datum
01 juni
03 juni
05 juni
06juni
07 juni
08 juni
09 juni
10 juni
10 juni
13 juni
14 juni
15 juni
17 juni
19 juni

Tijd

Activiteit

Afstand

13.30
19.00
19.00
19.00
07.30-17.00
07.30-17.00
10.00
18.00-19.00
13.30
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
19.00
10.00
14.15
13.30
19.00
19.00
10.00
13.30
19.00
19.00

Fietstocht 30 km 15 km/uur
Fietstocht 30 km 18à20 km/uur
Fietstocht 45 km 25 km/uur
Wandeling
1 uur
Laarbeekse Wandeltochten
Laarbeekse Wandeltochten
Wandeling
2 uur
Fietsvierdaagse 30 km
Fietstocht 30 km 15 km/uur
Fietsvierdaagse 30 km
Fietsvierdaagse 30 km
Fietsvierdaagse 30 km
Wandeling
1 uur
Wandeling
2 uur
Bejaardengym
1 uur
Fietstocht 30 km 15 km/uur
Fietstocht 30 km 18à20 km/uur
Fietstocht 45 km 25 km/uur
Wandeling
2 uur
Fietstocht 30 km 15 km/uur
Fietstocht 30 km 18à20 km/uur
Fietstocht 45 km 25 km/uur

Gezondheidsteam Aarle-Rixtel, Willem Verhoeven

Vertrek vanaf
Kapel
Kerkplein
Kerkplein
Couwenbergh
De Zwaan
De Zwaan
Couwenbergh
’t Heuveltje
Kapel
’t Heuveltje
’t Heuveltje
’t Heuveltje
Couwenbergh
Couwenbergh
Mariëngaarde
Kapel
Kerkplein
Kerkplein
Couwenbergh
Kapel
Kerkplein
Kerkplein

Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 19 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina:€ 19,=
Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,= Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van advertentie e.d. zullen worden
doorberekend.
nlichtingen
Bank: Rabobank 10.14.95.048
voor adverteren
in het Gemeenschapsblad
Ad Loos Kerkstraat 39
www.gemeenschapsblad.nl
Tel 0492 - 382034

I

Voor uw schilderwerk, binnen en buiten
A DV I S E R I N G
SERVICE
ONDERHOUD
RINI VAN BERLO Mob. 06 48 867 753
www.vanberlo-woonservice.nl, info@vanberlo-woonservice.nl
Molenstraat 32, 5735 BM Aarle-Rixtel, tel. 0492 - 38 35 68

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur
op het marktterrein.

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!
Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.

www.dekaaskoning.nl
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Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Bericht van:
Jeugd3daagse
2010 in gevaar!
De inschrijvingen voor de Jeugd3daagse
zijn binnen en de termijn voor inschrijving
is dit jaar zelfs verlengd om iedereen
extra gelegenheid te geven zich in te
schrijven. We moeten dit jaar helaas
constateren dat de inschrijvingen voor
leiding tijdens deze geweldige drie dagen
achter blijft. Voor de 40 geplande groepen
hebben we tot nu toe nog maar 24
personen die een groepje willen begeleiden. U merkt dat dit veel te weinig is.
De Jeugd3daagse staat voor drie dagen
plezier voor de kinderen met veel spel en
activiteiten maar dat willen we ook graag
verantwoord doen. Ons streven is elk
jaar om minimaal één volwassen persoon
per groepje als leiding in te delen met
voor groepen met de kleinste kinderen
zelfs twee volwassen personen.
Daarnaast zijn er ook altijd kinderen van
de middelbare schoolleeftijd die als
hulpleiding bij de groepen worden
ingedeeld, zodat er dus per groepje twee
personen zijn die een oogje in het zeil
kunnen houden en gezellig mee kunnen
doen. Met deze bezetting is gebleken dat
iedereen, zowel de kinderen maar ook
zeker de leiding veel plezier zullen
beleven aan de Jeugd3daagse en dat
alles verantwoord en veilig blijft voor
uw kind. Met uw hulp lukt dat ook dit
jaar. Wij doen dan ook een zeer
dringend beroep op alle ouders of
andere mensen om zich op te geven als
leiding voor de Jeugd3daagse van 31-aug
t/m 2-sept. Consequentie van te weinig
leiding zal zijn dat we kinderen die zich
hebben opgegeven, zullen moeten
uitsluiten van deelname. Dit is absoluut
het laatste wat we willen. Iedereen moet
kunnen meedoen, maar zonder u gaat
het gewoonweg niet lukken! Kom ons
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helpen!
Meer informatie en het downloaden van
het inschrijfformulieren via onze website:
www.jeugd3daagse.nl of een telefoontje
naar de volgende personen: Elke Beekmans (Alb. Pistoriusstraat 12, tel.
382778) of Hans Schepers (De
Duivenakker 62, tel. 383758).

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL

Informatiebijeenkomst over
OV-chipkaart in Aarle-Rixtel.
KBO/Seniorenvereniging Aarle-Rixtel
heeft een informatie bijeenkomst georganiseerd over de OV-Chipkaart. Er blijken
veel vragen hierover te zijn. Wat betekent
de OV-Chipkaart voor ouderen? Wie kan
er gebruik van maken? Is het voordeliger
dan de kortingskaart voor Senioren?
Hoe werkt de kaart? Hoe laad ik hem op?
Hoe kan ik in bezit komen van de kaart ?
Waar kan ik de kaart gebruiken? Hoe zit
het met in- en uitchecken?
enz. enz.
Medewerkers van de N.S. komen
uitvoerig uitleg geven over de kaart en
zullen antwoord geven op al Uw vragen.
De bijeenkomst vindt plaats in Gemeenschapshuis “De Dreef
“ op dinsdag 15
juni om 14.00. en is geheel gratis
Het is een unieke kans om alles te
weten te komen over dit nieuwe systeem
van vervoersbewijzen met een kaart voor
bus, trein, metro, tram door heel Nederland. Iedereen is welkom , ook niet
leden. Liefst telefonisch opgeven bij
Nelleke Biemans Tel 383822 of e-mail
rwbiemans@gmail.com

www.gemeenschapsblad.nl

In gesprek met:

Het jaar van de biodiversiteit.
Vraag de gemiddelde Nederlander naar
biodiversiteit en hij zal je hulpeloos
aankijken, geen antwoord weten en
waarschijnlijk een wedervraag stellen.
Heeft het iets met milieu te maken. Aan
het begrip biodiversiteit zal dus bekendheid gegeven moeten worden. Wie kan
dat beter doen dan een club zoals het
IVN, waar het woord biodiversiteit geen
vreemde klank meer heeft, maar een
begrip is geworden waar de leden met
veel enthousiasme aan
werken.
Afgelopen Pinksterzaterdag was er een
korte bijeenkomst in het IVN gebouw in
de Bimd waarin Kees Burghouts, de
voorzitter van IVN Laarbeek heel duidelijk
uiteenzette dat het een zaak van
levensbelang is. Dat klinkt misschien wel
wat dramatisch maar kijkend naar de
kern van de zaak kom je toch tot de
slotsom dat er wel degelijk iets aan de
hand is. We praten over levensvormen en
ecosystemen, planten, dieren, schimmels, bacteriën, en de mens centraal
daarin. Veel levensvormen zijn afhankelijk
van elkaar en verstoring in de systemen
kan leiden tot ernstige bedreiging en
uitsterven. De deskundigen kunnen voorbeelden genoeg aanhalen. Alleen al door
vervuiling, waarbij de mens een heel grote
rol speelt, zijn levensvormen nagenoeg
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verdwenen of zelfs helemaal uitgeroeid.
Langzaam maar zeker komt de mensheid
toch tot besef dat er iets moet gebeuren.
Daarom hebben regeringen verklaringen
ondertekend en plannen gemaakt. Maar
papier is geduldig en als er geen geld is
dan verdwijnen sommige plannen snel in
het ronde archief, oftewel de prullenbak.
Probleem even doorschuiven naar de
volgende generaties.
Het jaar 2010 is uitgeroepen tot het
internationale jaar van de biodiversiteit.
Het merendeel van de Nederlandse
gemeenten heeft zich bereid verklaard
om op gemeentelijk niveau daadwerkelijk
stappen te ondernemen. Laarbeek blijft
niet achter en vandaar de bijeenkomst
afgelopen zaterdag waarin wethouder
Theodoor Biemans de eerste folder over
de biodiversiteit in Laarbeek overhandigde
aan voorzitter Burghouts. Op de hem
bekende wijze maakte Biemans in het
kort de plannen bekend. Daarvoor kregen
de aanwezigen een terdege uitleg van
Michiel Brands, beleidsmedewerker
groen bij de gemeente Laarbeek.
De gemeente zet de schop in de grond
op drie voorbeeldlocaties, namelijk een
perceel in plan Strijp in Aarle-Rixtel, en
percelen aan het Elsduin in Lieshout en
de Voorbeemd in Beek en Donk. Er gaat
gewerkt worden aan bloemrijke akkerranden aanleggen van struweel en
graanveldjes. Verder moeten we denken
aan onderhoud en herstel van allerlei
landschapselementen zoals bosjes,
poelen, houtsingels en zandpaden. Ook
het onderhoud van sloten en wegbermen
is meer gericht op de milieueffecten.
Volgens de folder kijkt de gemeente bij
het plannen maken steeds meer naar de
gunstige effecten voor flora en fauna.
Zoals wellicht bekend is de patrijs vorig
jaar uitgeroepen tot ambassadeur van
Laarbeek. Waarom de patrijs. Dat werd
zaterdag haarfijn uitgelegd door Antoon
Verhoeven, lid van de vogelwerkgroep de
Ortolaan. Deze akkervogel is de afgelo-
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pen 50 jaar met liefst 95% afgenomen en
staat inmiddels op de rode lijst van
Nederlandse broedvogels. Met uitsterven
bedreigd…. met stip… De patrijs is
gelukkig nog steeds te zien in het
buitengebied van Laarbeek, ironisch
genoeg is dat met de naamgever van de
werkgroep, de ortolaan, al jaren niet meer
het geval.
Volgens wethouder Biemans wil de
gemeente Laarbeek daadwerkelijk laten
zien dat er wat gaat gebeuren. Een goed
voorbeeld dat hopelijk doet volgen, want
de gemeente alleen kan dit onmogelijk
verwezenlijken. Grondeigenaren moeten
bewust worden gemaakt dat natuurbeheer van levensbelang is. Alle inspanningen, hoe klein ook, helpen. En de
wethouder deed deze keer eens geen
verkiezingsbelofte. Hij wil zich persoonlijk
ook sterk maken op herstel van landschapselementen. Daarom zoekt hij nog
een paar ouderwetse houten telefoonpalen, als het kan met draad, zodat de
zwaluwen in 2010 weer kunnen rusten op
oude favoriete vertrouwde locaties. En
wat ik beloof dat doe ik ook, onderstreepte wethouder Biemans, tijdens de
overhandiging.
De bijeenkomst zaterdag werd afgesloten
met een zonovergoten wandeling door de
natuurtuin van de Bimd onder de
deskundige leiding van Antoon Verhoeven
en het leek even of de natuur al kennis
had genomen van de goede voornemens,
zo uitbundig klonk die ochtend het
gezang van de vogels en gekwaak van de
kikkers. We zullen de ontwikkelingen op
de voet blijven volgen.
J.WP.

Tweede
Kamerverkiezingen op 9 juni
Op woensdag 9 juni aanstaande worden
in Nederland de leden van de Tweede
Kamer gekozen. In de gemeente Laarbeek kunt u voor deze verkiezing in 13
verschillende stemlokalen uw stem
uitbrengen. In de volgende locaties is op
deze dag een stembureau ingericht:
Op uw stempas is aangegeven welk
stembureau het dichtst bij u in de buurt
is. U mag echter in ieder ander stembureau in Laarbeek gaan stemmen.
Identificatieplicht
Om uw stem uit te kunnen brengen hebt
u een identiteitsbewijs nodig. Een
Nederlands paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs kunnen hiervoor worden gebruikt.
Deze
identiteitsbewijzen
mogen
maximaal vijf jaar zijn verlopen. Een
identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar is
verlopen, is uitsluitend geldig voor het
stemmen of bij het geven van een
onderhandse volmacht (overdracht
stempas).
Vervangende stempas
Heeft u geen stempas ontvangen of u
bent uw stempas kwijt, dan kunt u een
vervangende stempas aanvragen bij de
gemeente
Laarbeek,
afdeling
Publiekszaken. Dit is mogelijk tot uiterlijk
maandag 7 juni 2010 tot 12.30 uur.
Wilt u meer informatie over de
verkiezingen dan kunt u contact
opnemen met de afdeling Publiekszaken
van de gemeente Laarbeek, Koppelstraat
37, Beek en Donk telefoonnummer 0492
469 700.

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

Bericht van:
Dorpsfeesten
Aarle Rixtel 2010: De terugblik
Even als vorig jaar hebben dit jaar van 13
t/m 16 mei de dorpsfeesten in Aarle
Rixtel weer plaats gevonden. Één van het
grootste jaarlijks terug kerende evenement van Laarbeek.
Op 28 april is de aftrap geweest met een
fantastische avond voor de ouderen
gemeenschap. Op deze goed bezochte
avond was er een optreden van Dè vèlt
op. Zij brachten hun eigen bekende
nummers vol humor en lol. Naast dit
optreden was er ook nog een loterij
waarbij vele bezoekers in de prijzen zijn
gevallen.
Op donderdag 13 mei was dan de aftrap
van 4 dagen feest in Ale. Dit gebeurt
ieder jaar met de grote jaarmarkt in de
dorpstraat en op het heuvelplein. Met
ruim 200 kramen en diverse grondplaatsverkopers was het weer een goed
bezette jaarmarkt en dat was ook te
merken aan het aantal bezoekers.
Vrijdag18 en zaterdagmiddag 19 mei
stonden in het teken van de jeugd. Er is
steeds meer jeugd die mee wil doen met
de dorpsfeesten. Dit jaar deden er 140
kinderen mee. Vrijdagmiddag begon de
dorpsfeesten voor de jeugd. Als onderdeel was er gekozen voor een speurtocht
door Aarle-Rixtel. Aan het eind van de
middag werd er gezamenlijk nog een
frietje gegeten en ontvingen de kinderen
een aandenken voor deelname aan de
dorpsfeesten. Op vrijdagavond mochten
de 7 deelnemende ploegen laten zien
waar ze de afgelopen tijd heel druk mee
bezig waren geweest. Alle optredens
waren even mooi. Zeker weten dat de jury
het er erg moeilijk mee heeft gehad. De
nummer 1, te weten De Toppertjes,
mocht uiteraard nog een keer laten zien
waarom zij de winnaars waren en ze
mochten de zondagavond van de volwas-
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senen openen met hun spetterende
optreden.
Op zaterdagmiddag werden er weer een
8 tal spellen opgezet op het zeskampterrein voor de Dreef. De kinderen waren
verdeeld over een groot aantal kleinere
groepen. Zij streden allemaal even hard
mee om de eerste plaats. Dit resulteerde
in een geweldig sportieve middag. We
willen hierbij alle jeugdploegleiders en
vrijwilligers bedanken die deze twee
dagen mede mogelijk hebben gemaakt.
Op vrijdagavond start het programma voor
volwassen ploegen met de quizavond.
Deze quiz bestond uit 4 vragenrondes nl.
de open vragen ronde, iedere ploeg krijgt
40 vragen die in 10 minuten schrif-telijk
beantwoord moeten worden, daarna de
openvragen ronde waarbij een aantal
vragen vanaf het podium gesteld worden,
deze dienen dan beantwoord te worden.
Vervolgens was er de ABC ronde en
uiteindelijk een afvalronde in de vorm van
een ren je rot spel met Ja/Nee vragen.
Op zaterdagavond was er dan misschien
wel het hoogtepunt van de dorpsfeesten,
een optreden van alle 18 deelnemende
ploegen. Iedere ploeg had net als andere
jaren alles weer uit de kast gehaald om
zich goed te presenteren. Iedere ploeg
had 6 minuten precies om op te treden.
Wanneer men over die 6 minuten heen
zou gaan, waren er sancties in de
eindscore. Nadat het officiële programma
rond 23:00 uur ten einde was gekomen,
was het nog groot feest tot een uur of
twee, met muziek van DJ Ronald.
Op zondagmiddag vond de zeskamp
plaats op het zeskampterrein voor
multifunctioneel centrum d’n Dreef. 8
Spellen stonden daar opgesteld, enkele
eenvoudige spellen, maar ook een aantal
spektakulaire spellen zoals een stormbaan en een klimwand.
Om 12:15 uur vertrokken de verzamelde
ploegen vanaf het kerkplein naar het
zeskampterrein. Daar werd om 13:00 uur
de zeskamp officieel geopend door
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Wethouder Frans van Zeeland. Hierna
werd de hele middag gestreden om de
meeste punten en ging het er bijzonder
sportief aan toe. Na de 8 spellen, was er
nog het geheime onderdeel. Dit werd
gespeeld door een vooraf opgegeven
ploeglid. Het was de bedoeling dat men in
4 minuten met een handschroevendraaier
zo veel mogelijk schroeven in een balk
schroefde.
Zondagavond was er de gebruikelijke
finale in de feesttent. Op deze avond
konden de beste 10 ploegen zich nogmaals laten zien. De opening van deze
finale werd verricht dmv een optreden van
de winnende jeugdploeg, De Toppertjes.
Daarna traden de 10 beste ploegen van
zaterdagavond op en tussendoor werd van
de verschillende onderdelen de uitslag
bekend gemaakt en prijzen uitgereikt.
Nadat bekend werd dat D.V.O. het
cultureel onderdeel gewonnen had, traden
zij nogmaals op. Daarna werd de totale
uitslag bekend gemaakt. Overal winnaar
van de dorpsfeesten 2010 is ’t Clubke
geworden. Zij hadden de meeste punten
bij elkaar gekregen bij de diverse
onderdelen. Stichting dorpsfeesten Aarle
Rixtel feliciteert ‘t Clubke met hun
behaalde prestatie, en natuurlijk ook de
winnaars van de afzonderlijke onderdelen.
Hieronder staan nog wat uitslagen van de
diverse onderdelen.
Stichting dorpsfeesten Aarle Rixtel
bedankt alle deelnemende ploegen voor
hun sportieve deelname, alle toeschouwers voor de belangstelling en in het
bijzonder alle vrijwilligers die het mede
mogelijk hebben gemaakt om dorpsfeesten 2010 tot een goed einde te
brengen.
Tot volgend jaar!
Uitslagen:
Joker:
1 De Elshorst. 2 Weinig kans. 3 Troef
Quiz:
1’t Clubke. 2 Zo zin wai. 3 Blitz
Optreden:
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1 D.V.O.. 2 ‘t Clubke. 3 Boeiend
Zeskamp:
1 ‘t Clubke. 2 Zo zin wai. 3 Blitz
Totaaluitslag:
1 ‘t Clubke. 2 Troef. 3 Blitz
4 Zo zin wai. 5 Boeiend. 6 Kiele Kiele
7 D.V.O.. 8 Wazeekoe en De Elshorst
10 Weinig kans. 11 De Heikant
12 Ut plein. 13 Maggie. 14 Oit de kunst
15 VIM. 16 We zijn eruit. 17 De Stroat
18 J.A.C.

Bibliotheek De Lage Beemden
onder druk door wegvallen
provinciale subsidie
Op 27 april heeft het bestuur van de
Provincie Noord-Brabant flinke bezuinigingen aangekondigd. Eén van de
voorstellen betreft het schrappen van de
provinciale subsidie op het bibliotheekwerk. “Het volledig stopzetten van de
provinciale bijdrage betekent een dolk in
het hart van het Brabantse bibliotheeknetwerk en heeft op termijn absoluut
gevolgen voor de inwoners van GemertBakel, Boekel en Laarbeek”, aldus
Susan
Fransen,
directeur
van
Bibliotheek De Lage Beemden.
Sterk netwerk van bibliotheken
De Brabantse bibliotheken vormen een
krachtig netwerk. Ze werken samen om
kennis op te bouwen en nieuwe
producten en diensten te ontwikkelen.
De Provincie Noord-Brabant wil stoppen
met de financiering van dit netwerk. Dit
heeft directe consequenties voor de
Brabantse burger. Denk daarbij aan het
niet meer kunnen lenen en reserveren uit
de landelijke collectie van 5,5 miljoen
boeken, films, (blad)muziek et cetera,
met daarin onder meer al het Nederlands
en Brabants literair erfgoed. En denk ook
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aan de snelle levering van deze materialen vanuit alle Brabantse bibliotheken
naar uw eigen bibliotheek en het inspelen
op nieuwe technologieën, zoals e-books
en allerlei digitale applicaties.
Minder aandacht voor
taalontwikkeling van kinderen
Fransen: “Van oudsher heeft Bibliotheek
De Lage Beemden ook veel aandacht voor
taalontwikkeling bij kinderen en het
bevorderen van leesplezier. Zonder het
netwerk van bibliotheken worden hiervoor
geen nieuwe producten meer ontwikkeld.
Ik maak me hier grote zorgen over.”
Reageren naar de provincie
Op 28 mei vergaderen Provinciale Staten,
de vertegenwoordigers van Brabant die de
uiteindelijke keuzes maken, over het
voornemen de subsidie stop te zetten.
Wilt u reageren op dit voornemen van de
provincie, dan kunt u uw reactie kwijt via
toekomst@bnbibliotheek.nl.

Puddingvormen in Bibliotheek
Aarle-Rixtel
In de vitrines van de bibliotheek zijn
allerlei puddingvormen uitgestald uit de
collectie van Dieny v.d. Heuvel –
Schrama. Zij verzamelt deze vormen nu al
een jaar of twinig. Bij verschillende
exemplaren is op kaartjes aangegeven
hoe lang geleden en waarvoor ze gebruikt
werden. Deze bijzondere verzameling is
tot eind juni te zien tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

INLOOPUURTJE
PEUTERSPEELZAAL
Voor ouders die van plan zijn hun kind
naar de peuterspeelzaal te laten gaan
wordt op woensdag 2 juni bij peuterspeelzaal De Rakkertjes een inloopuurtje
gehouden. De ouders kunnen dan met
hun peuter rondkijken en kennismaken
met de leidsters.
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Het inloopuurtje duurt van 11.45 – 12.30
uur. De peuterspeelzaal ligt aan De
Duivenakker 76B.
Het aanmelden van de peuter kan
digitaal via de website van Stippel op
www.stippelspeelt.nl.
Tot ziens op woensdag 2 juni.
De leidsters.

SENIORENVERENIGING/KBO
AARLE-RIXTEL
Overige activiteiten juni 2010:

FIETSTOCHT naar Oirschot
Op dinsdag 8 juni is weer de jaarlijkse
fietstocht gepland en deze keer wordt het
Oirschot. We vertrekken om 09.00 uur
vanaf Mariëngaarde. Het einddoel is de
Heilige Eik. Onderweg leggen we natuurlijk aan voor een kop koffie met iets erbij
en daarna bezoeken we de Heilige Eik.
Vandaar fietsen we naar pannenkoekenhuis De Rode Haktol waar we iets kunnen
eten. Dit is uiteraard op eigen kosten.
Dan fietsen we via Best weer richting
Aarle-Rixtel en verwachten rond 17.00
uur terug te zijn en hebben we er
ongeveer 60 km opzitten. U dient zich
hiervoor vóór 5 juni op te geven: zie de
seniorenwijzer.
PASSIESPELEN: Op zondag 13 juni
2010 gaan we naar Tegelen voor het
adembenemend Openluchtdrama in
Theater de Doolhof. U heeft zich hiervoor
reeds aangemeld. We vertrekken om
13.00 uur vanaf het Kerkplein, Dorpsstraat, Aarle-Rixtel.
SLUITINGSAVOND Seizoen 2009/2010
Ter afsluiting van dit seizoen komen we
nog een keer gezellig bij elkaar en wel op
DINSDAG 22 JUNI 2010 in De Dreef
Deze avond wordt muzikaal verzorgd door
het A-MEEzingkoor uit Schijndel.
Aanvang 19.30 uur.

Pierre vd Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D Stiphout Tel 386078

Bij aankoop komplete Bril 10% korting

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl

Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

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

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

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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Trots en schaamte
Afgelopen tijd hebben veel vrijwilligers uit
het Laarbeekse veel tijd en energie
gestopt in het mede opvoeden van onze
kinderen. Men is steeds bezig zich bij te
scholen en zich op de hoogte te laten
brengen van de laatste ontwikkelingen.
Afgelopen maandag 17-5 organiseerde
men in Aarle-Rixtel een avond over
verslavingen onder de jeugd.
VRIJWILLIGGERS van Aarle-Rixtel die
met jeugd en tieners werken reageerden
graag op deze invitatie. Er werd veel
aandacht besteed aan hoe herken je een
verslaving en hoe ga ik er mee om als
vrijwilliger en waar kan ik terecht en hoe
krijg ik hulp met de dingen die we
meemaken. De avond wordt verzorgd
door goed opgeleide mensen van
NOVADIC KENTRON, die op de hoogte
zijn van de laatste ontwikkelingen. Er is
gezorgd dat er ruimte en tijd vrijgemaakt
wordt voor specifieke vragen van de
deelnemers, ook via beeldmateriaal en
meegebrachte verslavingsmiddelen, krijgt
men een indruk wat er allemaal op de
markt is. Ook gemoedstoestanden zoals
ADHD en AUTISME kwamen aan bod.
De organisatoren waren blij dat er ook
andere verenigingen aanwezig waren om
samen de problemen en ervaringen uit te
wisselen waardoor er duidelijk werd dat in
de toekomst een steeds groter wordend
probleem op ons afkomt Deze avond is
tekort gebleken waardoor er op maandag
7-6 een vervolg aan wordt gegeven
mochten er meer vrijwilligers zijn die op
de hoogte gebracht willen worden, dit
kan alsnog op maandagavond 7-6,
met de anderen meedoen, het maakt niet
uit bij welke vereniging je vrijwilliger bent,
opgave
kan
met
email
aan
cendra.info@gmail.com
Zo trots als ik was op onze vrijwilligers,
zo vol schaamte was ik toen er op 20-5.
Een zelfde avond voor ouders door de
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zelfde mensen georganiseerd. Zegge en
schrijven 1 ouder kwam opdagen. Het
verontrust mij dat er zo weinig ouders en
opvoeders zich in de toekomst van onze
jeugd interesseren, als men rondvraagt
over wie er verantwoordelijk is voor de
jeugd, zegt 90 procent van de burgers en
de politiek: DE OUDERS. En als men
dat vind, vrees ik voor onze tieners. Ik
hoop dat er ouders zijn die zich dit aantrekken. Want zeer binnenkort zal de
stichting Welzijn Laarbeek een bijeenkomst organiseren voor ouders en
tieners. Hopelijk nemen ouders en opvoeders zichzelf en hun kinderen serieus. En
nemen ze een voorbeeld aan onze
vrijwilligers. En laten zij zich informeren
over de gevaren van verslaving, waar hun
kinderen mee te maken krijgen.
Vol trots en schaamte onderteken ik:
WATJE
Het was wel even balen,
dat alweer een kastelein het niet ging
halen.
Gelukkig stond er een groep jongeren
op,
die dapper ten strijde gingen
en proberen het tij te doen keren,
al hebben ze de wind op kop.
In ons dorp hebben we behoefte aan
spirit,
eigen initiatief en enthousiasme,
anders is ‘t met of zonder
centrumplannen,
gedaan vur dè gut wit.
Nu snel beginnen met het VVV-kantoor,
dat gepland is bij Raijmakers de drogist,
de Gemeente Laarbeek heeft daarover,
in ieder geval positief beslist.
Postitief zijn we ook op bouwgebied,
op diverse plaatsen wordt flink gewerkt,
wat er bij velen nog aan schort,
is het kwijt worden van hun huidige kiet.
De tijden van hoofdprijzen zijn voorbij,
men moet nu eerder een tandje terug
en men steekt er zeker geen bij.
RD

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL

WWWOVARONL
INFO OVARONL

administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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Open dagen: leuk en leerzaam voor jong
en oud

Educatieschip de Watervlo in
Laarbeek
Van 7 tot en met 30 juni ligt het educatieschip de Watervlo aan de Wilhelminaweg
in Beek en Donk. De Watervlo is een
uniek schip van 50 meter lang. Vroeger
vervoerde dit schip zand, maar nu is het
ruim omgebouwd tot tentoonstellingsruimte. De kinderen worden ontvangen
door Neptunus, maken een ritje met een
duikboot en worden zelf echte onderzoekers. De Watervlo is ingericht met
één doel, het bieden van een waterbelevenis aan haar bezoekers. Overal
waar het schip aanlegt, kunnen jong en
oud spelenderwijs leren over water. En
waar kun je nu beter over water leren dan
op het water zelf?
Open dagen de Watervlo
Tijdens de open dagen op 12, 19 en 26
juni bent u van 10.00 tot 16.00 uur van
harte welkom om een kijkje te nemen op
dit schip. Dit is niet alleen leuk en
leerzaam voor kinderen: ook voor volwassenen is het een mooie ontdekkingstocht! Het schip ligt afgemeerd aan de
Wilhelminaweg (bij restaurant De
Hommel). Komt u vooral met de fiets in
verband met beperkte parkeermogelijkheden. Begin juni wordt het schip
feestelijk geopend. Daarnaast worden er
rondleidingen gegeven aan verschillende
groepen kinderen, waaronder basisscholen, clubs en verenigingen.
Kunt u niet wachten? Meer informatie
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over de Watervlo is te vinden op de
website
www.reinwater.nl
of
www.tripleee.nl. De Watervlo wordt
geëxploiteerd door watermilieuorganisatie
stichting Reinwater en wordt aangeboden
door kenniscentrum Triple E. Het bezoek
van de Watervlo aan de gemeente
Laarbeek is mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Peel Noord, de gemeente
Gemert-Bakel en de gemeente Laarbeek.
Vorig jaar heeft het schip Laarbeek ook al
bezocht.
Bezoek museumschip de Vlotburg
aan Laarbeek geannuleerd
Eerder is bericht over het bezoek van het
museumschip de Vlotburg aan Laarbeek,
van 1 tot en met 24 juni. Helaas is dit
bezoek afgelast. Vanwege de grote
hoogte van het schip (7 meter) bleek de
Vlotburg Laarbeek niet te kunnen
bereiken.

K lokje
Dovens Meubelen Milheeze.
Meubelen – Slaapkamers – Tienerkamers 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.
Aangeboden:
Wilt u een mooie muurschildering op
uw baby- en/of kinderkamer? Bel gerust
voor meer informatie met Geertje: Tel. 0652673010.

www.gemeenschapsblad.nl

Drukkerij Aarle-Rixtel
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33e EDITIE
van de
AVONDFIETSVIERDAAGSE AAN
DE WIELEN
In carnavalskringen zou 33 keer een
jubileum betekenen, maar voor fietsers
heeft dit getal niets magisch. Toch zijn
wij er trots op dat we dit jaar voor de 33e
keer een avondfietsvierdaagse kunnen
organiseren en wel van 7 t/m 10 juni.
De ritten gaan door de omgeving van
Son-Eindhoven-Nuenen,
KeldonkBoerdonk, Mortel-Bakel en HelmondVlierden. Elke avond kunt u weer genieten van onze prachtige omgeving tijdens
de 30 km. lange tochten, met natuurlijk
halverwege de rit de gratis drank en wat
lekkers van Mars BV uit Veghel. Ook dit
jaar hebben wij weer nieuwe fietspaden in
routes opgenomen en zullen sommige
ritten weer geheel anders zijn dan voorgaande jaren. Uiteraard wordt er dagelijks uitgepijld, alleen hopen wij dat het
daarbij niet zo’n beestenweer is als vorig
jaar. Inschrijven en vertrekken kan men
op de gebruikelijke tijd tussen 18.00 en
19.00 uur vanaf ‘t Heuveltje, Dorpsstraat
86, Aarle-Rixtel. Deelname kost slechts
€ 0,50 per avond, kinderen en ADWleden mogen kostenloos meedoen. De
kinderen ontvangen ook gratis een
medaille. Indien volwassenen, die minimaal drie avonden meefietsen, ook een
medaille wensen, dan vragen wij daarvoor
€ 2,50 extra. Natuurlijk is er op de
laatste avond weer een gratis loterij voor
degenen die minimaal 3 avonden present
waren Wij hopen velen van u na afloop op
het terras te mogen begroeten op deze
sportieve recreatieve, gezellige avonden.
Alle informatie is ook te vinden op
www.aandewielen.nl, maar u kunt ook
bellen naar Rini Daniëls tel. 0492382340.
afd. publ.
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Zondag 13 juni 2010
Hart-S-fietsroute
Voor de echte fietsliefhebber(s)sters heeft
ADW in samenspraak met de AarleRixtelse afdeling van de Nederlandse
Hartstichting een prachtige fietstocht
uitgezet. De route wordt gefietst op
zondag 13 juni 2010, aanvang half tien
(09.30u), start vanaf ‘t Heuveltje aan de
Dorpsstraat in Aarle-Rixtel.
De af te leggen route, geschikt voor het
hele gezin, voert ons over prachtige goed
berijdbare wegen c.q. fietspaden. Het
traject wat we afleggen, ongeveer 34 kilometer, is zeer afwisselend. U kunt
onderweg genieten van mooie waterwegen idyllische plekjes, bosgebied en
weidse blikken. Tijdig zullen we pauzeren
voor een lekker bakkie koffie, of uiteraard
iets anders. Aan de kinderen is ook
gedacht. Zij kunnen een kleine versnapering tegemoet zien. Na de pauze
vervolgen we onze weg richting Deurne
om via Helmond huiswaarts te keren.
Een route waar u zich niet zult vervelen
en waar de mogelijkheid openstaat om
gezellig bij te buurten. Het tempo zal
liggen rond de 14 a 16 km per uur. Ook
voor niet geoefende fietsers een snelheid
die haalbaar is. De gehele tocht worden
we door bekwame voorrijders begeleid.
Bij e.v. stukken zal vakkundige hulp
geboden worden. Uiteraard wachten we
op elkaar. We gaan samen uit en komen
graag samen terug. Hopelijk zijn de
weergoden ons goed gezind, iets wat we
niet in de hand hebben. Graag tot ziens
op zondag 13 juni a.s. Geef je een
sportieve en gezonde activiteit op deze
zondag!!!
Voor informatie Toon Vogels, tel. 0492382608 of Ben Sibon 0492-381610.

Pagina 36

Bericht van:
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Op zaterdag 5 juni bij Cendra in
Aarle Rixtel een nieuw spektakel
Jongens tegen meisjes Disco

Kiko
Op woensdag 19 mei mocht Kiko mede
de opening verzorgen van de tentoonstelling van het kinder- en jeugdatelier
Kunstlokaal Laarbeek in de bibliotheek in
Beek en Donk. De expositie duurt nog tot
eind juni en heeft als titel “de wereld in
kleur”. De kinderen van Kiko stonden vol
enthousiasme klaar toen Rene Lebens
begon met het openingswoordje.
Het was druk in de bieb en de kinderen
hebben een hartverwarmend optreden
gegeven. Al lopende en zingende openden ze met het hoedjes-lied Chapeau.
Verder werd er bij het lied Fajah Sitong
een mooie steen doorgegeven en bij het
lied Ani Kuni was er een heel lichaamsritme met klappen en stampen ingestudeerd. Kortom ze hebben zich weer van
hun goede kant laten zien!
Dat was ook wel te merken want na elk
lied was er een daverend applaus, en tot
slot werd er zelfs nog een toegift gegeven
door de kinderen.
Al met al een geslaagd optreden, met fijn
veel publiek.

Speciaal voor de jeugd van 10 tot en met
13 jaar van Aarle Rixtel een gratis discoavond ! Dit keer met thema Jongens
tegen Meisjes. Dit is veel belovend !! De
Ultime strijd barst los !!
Dames in rood en heren in zwart gekleed. Dit keer is entertainend DJ T—X (
Tim Frenken ) tevens de onpartijdige
presentator en hij zal er voor zorgen dat
jij een onvergetelijke avond gaat mee
maken !!! Niet alleen dansen, hossen,
springen, “knocking on heavens door” en
allerlei ritmische bewegingen maar ook
diverse spannende opdrachten welke
lijden tot een ware wedstrijd. Ook dit keer
doet iedereen mee !! NIEUWSGIERIG ??
Je kunt dit alleen te weten komen en
beleven door naar de discoavond te komen. Vertel het je vriendjes en vriendinnetjes en verkleed je als meisje in het
rood en als jongen in het zwart en win
mooie prijzen. En misschien wordt jij
de Cendra Tiener van de maand, waarbij
jij centraal op een foto met je outfit en je
vrienden via de website te bewonderen
zal zijn.
De toegang tot discoavond is geheel
gratis de Discozaal is aan de Duivenakker 72 A is open vanaf 19.30 uur. Ben
er op tijd bij om het allemaal mee te
kunnen maken want om 22.00 uur is
deze avond weer voorbij.

K lokje

K lokje

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

Herenkapsalon W. van Bakel
Is wegens vakantie gesloten van 14 t / m
28 juni 2010. Vanaf dinsdag 29 juni 2010
zijn wij weer geopend.
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Workshop Rauw Voedsel bij
Uw groenteboer
Frans van den Heuvel.
Rauw voedsel is puur, eerlijk en lekker. Om de heerlijke smaken zelf
te kunnen ervaren hebben Sonja Cremers en Steven Blom een
workshop opgezet. Je zult verwonderd zijn over de diversiteit van
smaken die je te proeven krijgt.
Oorspronkelijk voedde de mensheid zich met rauwe groenten,
noten, bessen en fruit. Zo nu en dan werd er vlees of vis gegeten.
Ons hele maagdarmstelsel is op dit voedingspatroon afgesteld.
Doordat we voedsel zijn gaan koken en zijn gaan raffineren, eten we
voedsel wat eigenlijk onverteerbaar is. Hierdoor komt ons lichaam
soms in onbalans; bijv. de suiker uit het gekookte voedsel komt te
snel vrij waardoor ons bloedsuikergehalte heel snel stijgt hetgeen
heel slecht is voor o.a. diabetes patiënten. Ons huidige voedingspatroon ontwikkelt meer welvaart-ziektes zoals: gluten- lactose
of eiwitallergie, te hoog cholesterol gehalte of een te hoge
suikerwaarde, hart en vaatziekten, chronische darmonsteking, etc.
etc.
Deze workshop wordt gehouden op zaterdag 26 juni van 11.00 tot
14.00 uur. De kosten hiervoor bedragen € 10,00 per persoon. Frans
van den Heuvel stelt de benodigde producten gratis ter beschikking.
Er worden 3 verschillende koude soepen gemaakt, 3
tussengerechten en 3 hoofdmaaltijden. Uiteraard krijgt u de
recepten mee naar huis.
Sonja werkt als spiritueel coach en geeft deze cursus uit interesse
in gezonde leef- en voedingsgewoonten. Steven heeft een vriendin
die haar diabetes onder controle gekregen met het eten van rauw
voedsel.
Je kunt je aanmelden bij Frans van den Heuvel maar ook via de
website van Chi energy,
www.chi-energy.nl .
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je
snel aan.
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Bericht van:
Van de redactie
Het was misschien voor het houden van
een collecte niet zo’n gunstige week. Als
bestuur en redactie kunnen we toch terug
zien op een geslaagde collecte. U als
Aarlese gemeenschap heeft fantastisch
gereageerd aan de vrijwillige bijdrage voor
het Gemeenschapsblad. Nu kunnen we
al melden dat we ruim 200 euro meer
hebben opgehaald dan vorig jaar. Dit
dankzij Uw bijdrage en de inzet van onze
collectanten. Dat het niet altijd even leuk
is om te collecteren zal U wel bekend
zijn. Sommigen reacties naar onze collectanten waren zeer onprettig. Ook dit
jaar werd enkele malen de collectant
genegeerd. Sommige op- en aanmerkingen naar de collectanten waren
schaamteloos. Enkele daarvan waren
heel denigrerend. Vrijwilligers die zich
geheel belangeloos inzetten en waarvan
de meesten ook zorg dragen voor het
verschijnen van het Gemeenschap.
Daarbij denken we aan het vouwen,
nieten en bezorgen.
Bijgaand ‘biljet’ werd aangetroffen in een
van onze collectebussen. Wat moeten
wij daarmee? Mogelijk een item voor het
museum waar ‘valse’ bankbiljetten
worden tentoongesteld !

Degene die, op anonieme wijze, dit
namaak biljet in het collectezakje heeft
gestopt denkt dat hij of zij een ludieke

Pagina 40
grap heeft gescoord, slaat de plank totaal
mis. Hij of zij snapt er niets van, of wil dat
niet snappen! Op de eerste plaats is het
geen vraag maar een voorstel. Een
voorstel dat men op vrijwillige basis kan
invullen. Als men het niet eens is met
wat wij voorstellen, laat de persoon ons
dan direct benaderen. Wij als bestuur
staan daar open voor en kunnen onze
collectanten dan informeren over het hoe
en waarom!
Graag willen we U en onze collectanten
hartelijke danken voor het prachtige
resultaat van deze vrijwillige bijdrage dit
jaar.
Continuïteit is hierdoor gewaarborgd.
Onze vrijwillig(s)ters voelen zich door dit
resultaat gesteund om onverdroten door
te gaan.
Namens de redactie,
Nobis

Kunst en cultuur
aan het water!
Op zondag 6 juni, tussen 12 en 19 uur,
organiseert Gilde St. Margaretha uit
Aarle-Rixtel Kunst en Cultuur aan de
Passantenhaven in Aarle-Rixtel (Havenweg)! Aan het kanaal en rondom het
gildeterrein staat een Kunst en Cultuurmarkt, waar vele Laarbeekse kunstenaars hun waren kunnen tentoonstellen
en aanbieden. Op het naastgelegen
gildeterrein van Gilde St. Margaretha is
entertainment, en tevens is er de gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en
een drankje. Er zijn nog plaatsen voor
kunstenaars of hobbyisten die graag hun
waren willen tentoonstellen en evt.
verkopen. Voor meer informatie kunt u
daarvoor contact opnemen met Teun
Heinsbergen (06-52012758). Kortom, op
6 juni heten wij u van harte welkom aan
de Havenweg in Aarle-Rixtel, voor een
gezellig middagje uit!

Bericht van:

STICHTING PLATFORM AARLERIXTEL HOUDT OPENBARE
VERGADERING
Zoals al eerder aangekondigd houdt
Stichting Platform Aarle-Rixtel op 7 juni
2010 om 20.00 uur in de Couwenbergh,
Dorpsstraat 1 te Aarle-Rixtel een openbare vergadering. Alle inwoners van AarleRixtel zijn van harte welkom op deze
vergadering.
Deze vijfde openbare vergadering zal een
bijzondere bijeenkomst worden omdat
tijdens deze vergadering het Platform
nieuwe stijl gepresenteerd zal worden
waarin meer ruimte komt voor dorpsbrede inbreng om daarmee het draagvlak
in Aarle-Rixtel te vergroten.
Besprekingen met Stichting Klankbord
Aarle-Rixtel, waaronder de Grote Klok
hebben er toe geleid dat het wenselijk is
dat we in Aarle-Rixtel maar één
dorpsforum krijgen. Daartoe hebben we
overeenstemming bereikt over het
verbreden van het draagvlak dorpsbreed
en het democratiseren van de organisatiestructuur. Dit leidt er toe dat een
convenant getekend zal worden met de
Gemeente Laarbeek.
Verder is het de bedoeling de bevolking
van Aarle-Rixtel inzicht te geven in de
zaken waar Stichting Platform AarleRixtel de laatste maanden intensief aan
gewerkt heeft en waar in de naaste
toekomst de aandacht naar uit gaat.
De agenda van deze openbare vergadering is als volgt samengesteld:
1. Opening met inleiding door de
voorzitter de heer Pieter Verschuuren.
2. Overzicht bouwprojecten in AarleRixtel.
3. Centrumvisie Aarle-Rixtel, uitwerking
IDOP programma, voortgang Arcadis.
4. Centrummanagement Laarbeek/
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Aarle-Rixtel. Stichting Centrummanagement Laarbeek presenteert:
“Vijf kernen – Eén centrumbeleid”,
spreker de heer Albert v.d.Bogaard
5. Stichting Platform Aarle-Rixtel nieuwe
stijl.
Verbreding draagvlak en open (baar)
heid van beleid.
6. Dorpsforum Aarle-Rixtel, convenant
met Gemeente Laarbeek.
7. Pauze
8. Forumdiscussie met de sprekers
9. Sluiting
Voor nadere informatie:
info@platformaarlerixtel.nl of via onze
website: www.platformaarlerixtel.nl

Groovin’ High
Jazztet bij Wim Beeren
Jazz Society op 9 juni
Woensdag 9 juni a.s. treedt het Groovin’ High Jazztet op bij Wim Beeren
Jazz Society in café Van Bracht aan de
Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Het orkest komt uit de regio Eindhoven
en bestaat sinds 2008. “The Real Book
Of Jazz” vormt doorgaans de basis voor
de gekozen muziekstukken.
Het repertoire mag dan ook zeer
gevarieerd genoemd worden.
Het Groovin’ High Jazztet bestaat uit
zanger Wim van de Ven, pianist Rob van
Heelsbergen, gitarist Friso van Terwisga,
drummer Ad Ouwendijk en bassist Rob
van Drunen Littel.
Rond 22.00 uur is het dan weer tijd voor
de jamsession die wordt begeleid door
een vaste backline, bestaande uit Joep
van de Burgt piano, Huub Graat bas en
Jeroen Nefkens drums.
Ook nieuwe muzikanten zijn daarbij altijd
van harte welkom.
Aanvang 20.30 uur, gratis entree.
www.wimbeerenjazzsociety.nl
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Bericht van:

Natuurmarkt Helmond
In stadswandelpark de Warande is het
altijd al goed toeven, maar op zondag 6
juni a.s. is het extra leuk om hier naartoe
te komen. Dan vindt in de Warande van
12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond plaats. Organisaties
geven demonstraties en voorlichting op
het gebied van natuur en milieu, gericht
op het hele gezin! Daarnaast zullen er in
de circa 45 kramen vele doe-activiteiten
zijn. De markt is niet-commercieel van
opzet en daarmee uniek in zijn opzet. De
toegang tot de markt is dan ook gratis.
Natuur
Tijdens de Natuurmarkt Helmond, die
georganiseerd wordt door Natuur- en
milieucentrum Helmond en Imkersvereniging Helmond e.o., komt de natuur in al
haar aspecten aan bod. Je kunt
bijvoorbeeld meedoen aan een natuurbelevingstocht, of je laten inspireren door
schitterende natuurfoto’s. Er staan
microscopen klaar om te kijken naar de
kleine wereld, er zijn demonstratiekasten
met bijen en er kan van alles geproefd
worden. Je kunt kijken naar demonstraties korfvlechten en handmatig kunstraat
maken, er wordt voorlichting gegeven
door o.a. Stichting Dierenambulance
Helmond (aanwezig met ambulance) en
bij o.a. het Energiehuisje is informatie te
vinden over duurzame energie. Ook kan
men meer te weten komen over kruiden,
zaden van wilde planten en allerlei
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natuurproducten, zoals honing, propolis
(bijenbalsem),
stuifmeelkorrels
en
koninginnengelei.
Kinderen
Speciaal voor kinderen zijn er huifkartochten door De Warande en worden er
pannenkoeken gebakken. Kinderen
kunnen zelf ook actief bezig zijn met
bijvoorbeeld het maken van vogelnestkastjes, schilderijtjes, wollen knutsels, of
het rollen van kaarsjes. De allerkleinsten
kunnen zich laten schminken (dit alles
tegen een kleine vergoeding).
Locatie
De Natuurmarkt wordt gehouden in en
rondom De Bijenhal (Kluis 1, 5707 GP
Helmond) in
stadswandelpark De
Warande. De toegang is aan de ingang
aan de Aarle-Rixtelseweg.
Een bezoek aan de Natuurmarkt is ook
mooi te combineren met een bezoek aan
een gratis concert van 12.00 tot 14.00
uur in het Carat-muziekpaviljoen in de
Warande, een bezoekje aan het
dierenpark in de Warande, of een balletje
slaan op de midgetgolfbaan. Ook is er in
de Warande een leuk restaurant gevestigd. Al met al voldoende mogelijkheden
om er een compleet dagje uit van te
maken!!
Een goede indruk van de Natuurmarkt
2009 is te vinden op de website
www.imkersvereniginghelmond.nl.

Collecterooster
juni 2010
30 mei t/m 5 juni:
St. Prins Bernhard Cultuurfonds
6 juni t/m 12 juni:
ANGO Algemene Nederl. Gehandicapten
Organisatie
13 juni t/m 19 juni:
Maag Lever Darm Stichting
20 juni t/m 26 juni:
Het Nederlandse Rode Kruis
27 juni t/m 3 juli:
De Zonnebloem in Mariahout

Bericht van:
Aarle-Rixtel, ons heem: Onze
vroegere middenstand….
Op de heemkamer bevinden zich
verschillende oude programmaboekjes uit
de jaren 20/30 van de vorige eeuw, die
betrekking hebben feestelijkheden uit het
verleden, waaronder jubilea van verenigingen. Een aantal van de advertenties uit
deze boekjes is op een rijtje gezet , wat
heeft geleid tot een bonte mengeling van
veel nostalgie.
Hieronder een willekeurige greep
Petit &Fritsen was befaamd vanwege het
gieten en leveren als eenige specialiteit
bronzen luid- en carillionklokken naar
keuze in reine of getemperde stemming,
met groote dan wel kleine terts als hoofdbijtoon en volgens aangegeven aantal
trillingen. Volle garantie bij deskundige
keuring.
De weduwe van Laarhoven-van
Alphen (nu winkelwoonhuis Henk van
Duppen) had een handel in Manufacturen.
garen, band,sajetten, bedden, veeren,
kapok, wollen-gestikte- en moltondeekens, corsetten,gebreide goederen, tricot,
boorden, dassen, overhemden, Gedestilleerd, Koloniale waren, chocolade en
suikerwereken Ansichtkaarten en schrijfbehoeften
Harrie Meulendijks ( Nieuwe woningenBosscheweg) Rijwielen en onderdelen ,
reparatieinrichting , laschen van gebroken
rijwielen.
August van den Boogaard (Gust de
Smed , Dorpsstraat /nu Weltens bazar)
Steenkool,en andere brandstoffen,
rijwielen, onderdelen ,ijzerwaren.
Chris van Uden (hoek Bosscheweg/
Klokstraat) voor reparatie en onderhoud
van uwe gebouwen worden vlug , net en
billijk uitgevoerd
Harrie van Wetten “Het Witte paard”
(aan het Heuveltje) levert de beste
dranken.
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Jan Thomassen ( eerst aan de
Kouwenberg , later aan de Dorpsstraat)
Rijwielhandel en kachelsmederij. Voorradig rijwielen vanaf 48 gulden met een jaar
garantie en hooger, Kupperbusch fornuizen in verschillende afmetingen. Grote
voorraad kippengaas en kunstdraad. Zeer
concurrerende prijzen en beleefd aanbevelend.
H.H. Rookers koopt uwe Sigaren Harrie
van den Boogaard Nieuwe woningen
A194 ( Bosscheweg).
Louis Houët (Dorpsstraat) was Kleermaker en muziekleeraar vocaal-instrumentaal en pianolessen
Jan van Brug (Lieshoutseweg) : Brood
& beschuitwaren, koloniale waren en fijne
speculaas
A.J. (Toon) Verstappen (Helmondseweg) : broedeieren, Mammouth-kalkoen,
parelhoenders en verschillende soorten
raskippen,steeds hoogbekroonde dieren.
C.B. (Carel) van Deursen (Dorpsstraat,
later Jaantje van Ganzewinkel) handel in
tuigwerken, Vischhandel en vrachtrijder.
A. (Toon) Swinkels-Vermeeren (Dorpsstraat) electrische rund-, kalfs-, en
varkensslagerij met moderne koelinrichting.13 maal bekroond op de Bossche
Paaschvee-tentoonstelling met 1e en 2e
prijzen. Speciaal adres voor fijne worsten vleeschwaren.
Chr. ( Chrisje) van den Elzen(
Dorpsstraat) café en autobus- en vrachtondernemer
Het beste adres voor sigaren,sigaretten
en tabak A.Schepers- Jansen (Toon,
Bosscheweg) en Speciaal adres voor
pijpen
Kijk, bent u ook op het Gildefeest en wel
met een fiets van DE LEEST, zoo niet
dan moet u niet langer dralen en ook
eens een nieuwe bij DE LEEST gaan
halen. Ik verkoop ze voor een paar
centen, want ik ken geen concurrenten.
M. ( Ties) De Leest Molenweg 259 (de
huidige Klokstraat)

Bericht van:
De meest gevraagde molensteen is van
de N.V. gebrs. Jaspers, kunstmolensteenfabriek ( Havenweg)
Drinkt chocolademelk van Flora Lierop
het beste op dit gebied en versterkend.
Vertegenwoordiger voor Aarle-Rixtel en
Lieshout: F. (Frans) Beniers ( het
Heuveltje).
Huismoeders vraagt uw winkelier Vitello,
Sana en Souvenir. Op deze kwaliteit
komt ge stellig terug. Agent is J. (Jan)
Vermulst aan de Brug.
Gebrs. Van Roij Hzn (Dorpsstraat),
aannemers. Plannen en begrootingen op
aanvrage, electrische timmerfabriek.
Levensverzekeringen RVS is een der
oudste en soliedste in ons land. Einde
juni 1923 bedroeg haar verzekerd kapitaal
ruim 181.000.000. Alleen in 1922 werd
uitgekeerd ruim f.1.000.000,- Vertegenwoordiger voor Aarle-Rixtel en omstreken
Th (Dorus) Janssen Aarle-Rixtel
P.J. van Vlerken (Peter) v/h Wed. H.
van Vlerken schilderszaak, galanterieën, garen, band, glas- en aardewerk,
beelden, stolpen, borstelwerk, Spiegels,
Schilderijen enz. enz.
Gezusters Swinkels (Hoek klokstraat/
Bosscheweg) koloniale waren, chocolaad
en suikerwerken, brood, koffie thee,
sigaren, sigaretten, enz.
H.F. van Grinsven (Driek, Bosscheweg)
molenaar, handel in granen, meel,
veevoeder,en koloniale waren.
W.( Willem) Donkers ( Lieshoutseweg) ,
kapper, atelier van haarwerken en
toiletartikelen, handel in sigaren en
sigaretten.
HvB

K lokje
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.
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Buitengewone hulp en een
spuitelf met modder.
Op de jaarmarkt komen duizenden
mensen af. Velen parkeren hun auto her
en der, ook op het grasveldje aan het
O.L.Vrouwe-plein. Geld verdienen is de
leuze van, naar en op de Aarlese
jaarmarkt.
Ook de politie heeft hun hoop daarop
gevestigd en is stevig in de weer met
parkeerbonnen uit te schrijven voor de
auto’s die op het voornoemde grasveldje
geparkeerd staan. Niets vermoedend
schrijven en schrijven ze, zonder te
voelen dat er wel mensen zijn die hen
begluren. Twee dames en een heer, allen
woonachtig ter plaatse, zien het met lede
ogen aan. Zo gauw een auto wegrijdt,
komt de volgende eraan en is blij met zijn
“veilig plekske”. Maar de dames en de
heer gaan op hen af en informeren de
nieuwkomers op het loerende gevaar van
roze of gele papiertjes. Iedereen die
gewaarschuwd wordt, gaat met een vaart
er van door. Met de informatie en in de
overtuiging dat behalve de eigenaren van
de kraampjes, ook de Staat der Nederlanden op winstbejag uit is, zoekt men
een plaatsje dat absoluut veilig is. Het is
hard werken geblazen want de meeste
bezoeksters komen met de auto. Omalief
is dus moe en heel tevreden over haar
werkdag.
Toen een van de strijdbare dames dit
tegen haar dochter vertelde na het
avondeten, kwam kleinzoonlief met de
opmerking: “Oma, dat is niet goed van U
want de regering heeft dat geld nodig”!!!
Ook al geinfecteerd met de bezuinigingskoorts, geeft spuitelf modder.

www.gemeenschapsblad.nl

Bericht van: 50 jaar geleden
Terling-woningen
Mede ter opruiming van nog vele bestaande krotwoningen voert het gemeentebestuur met belangstellenden en
Overheidsinstanties besprekingen om tot
de bouw van Terling-woningen te geraken.
De belangstelling hiervoor is groot. Wij
vernemen dat bij tot standkoming dezer
huizen de ervaringen van die aard mogen
zijn, dat voortzetting van de bouw dezer
woningen jaarlijks kan plaats hebben.
Het eigen-woning-bezit, als een ideaal
streven gepropageerd, zal er sterk door
worden bevorderd.
Tentoonstelling in Aarle-Rixtel
Op zaterdag 21 mei zal in huize “ter
Hurkens” te Aarle-Rixtel om 16.00 uur
een tentoonstelling geopend worden. De
heer Janssens zal de expositie inleiden
en de heer Kees van Houten zal een kort
pianoconcert geven. Op de tentoonstelling zijn schilderijen van Leo Heerkens,
Grard Coppens en Sjaan de Jong te
bezichtigen. De expositie is geopend van
21 mei tot en met 6 juni
17 mei Geslaagd
De heer A. van Deursen, die al eerder
slaagde voor het examen bloemist en
hovenier, deed gisteren met succes zijn
examen voor tuinarchitect. De opleiding
ging uit van de algemene tuinbouwcursus
te Helmond
Op het te Eindhoven gehouden E.V.O.examen, onder auspiciën van de
Contactcommissie Chauffeurs Vakbekwaamheid (C.C.V.) behaalde de heer
F.M.Th. Martens (Kannelustweg) het
chauffeursdiploma B.
Onlangs werden alhier ook aan de
geslaagden van de Veilig Verkeerscursus
de diploma’s uitgereikt, dit als gevolg van
een vierweekse cursus gegeven door de
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heer Jo van Brussel uit Gemert. De
geslaagden zijn: de dames: G. Beniers,
H.P. v.d. Ven en H.G.M. Nooyen en de
heren: Antoon van den Boogaard, Frans
van der Linden, Harry Peters, Hans van
Roy, Wim Beeren, Wim Hendriks, Jan
Pennings, Jan van Woensel, Piet
Nossin, Piet Brouwers, Hub. Van Hoof,
Theo Beijers, Cees Verheijen, Antoon v.d.
Oever, Harry van de Kerkhof, Karel
Beekmans, Piet van Wetten, Frans
Verschuuren en J. W. v.d. Zande.
19 mei Vernielingen
De laatste dagen moet men tot ergernis
constateren dat op diverse plaatsen
ernstige vernielingen van bomen en
planten langs de openbare wegen hebben
plaats gehad. Politionele onderzoekingen
hebben uitgewezen, dat ditmaal de prille
jeugd debet is aan het vandalisme. De
ouders mochten wel eens wat meer
preventief toezicht in deze houden
20 mei Serenade
Ter gelegenheid van het veertig jarig
huwelijksfeest van de heer en mevr. Van
Wetten-Swinkels bracht harmonie “De
Goede Hoop” donderdagavond om 8 uur
een klinkende serenade, waarbij een
felicitatie namens het korps door de
voorzitter van de harmonie, de heer Jan
Prinsen, werd uitgesproken. Een werkelijk verdiende voor de zeer muzikale
bruidegom en diens vier zonen, die al
vele jaren de steunpilaren van ons
muziekkorps zijn. Ook het voltallige
bestuur van de Gemengde Zangvereniging, alsmede de ere-directeur van beide
korpsen, sloten zich bij deze muzikale
hulde aan. De oudste zoon, de heer G.
van Wetten, sprak een dankwoord
namens de jubilerende familie.
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