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Taxibedrijf
C. van Heijst
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personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer

112
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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)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
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
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in
de Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Julianastraat 2-008. Gemert. Afspr. , ma t/m vr 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. J. Strijbosch. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
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
DE ZORGBOOG KRUISWERK: 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
VIERBINDEN: 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
Dorpsservicepunt: Pastorie, Heindertweg 1, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.
email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :
Centraalkantoor: 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 088-7891600
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 7 juli t/m vrijdag 13 juli
Zaterdag 7 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Zus en Harry Vesters – van de Bogaard
Zondag 8 juli –14de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Antoon van Berne
Overleden ouders Dilia Timmers – Bunthof
Truus Verbakel – van der Heijden
Jet Verschuren-van den Elsen
Woensdag 11 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

(par.)
(par.)
(par.)
(trouwdag)

Week van zaterdag 14 juli t/m vrijdag 20 juli
Zaterdag 14 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Tiny Houët – Schatorjé
Overleden ouders Martens – van Deursen
Overleden ouders Sanders - Scheepers
Zondag 15 juli - 15de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Familie Jeurgens-van Hoof
Simone en Elly Engels-Jeurgens
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 18 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

(par.)

Week van zaterdag 21 juli t/m vrijdag 27 juli
Zaterdag 21 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Samenzang
Truus Verbakel – van der Heijden
Jan van der Heijden
Tot welzijn van de parochie
Zondag 22 juli – 16de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Mien Verbakel – van Boxtel
Nellie Pennings – Verhagen
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven
Woensdag 25 juli – H. Jacobus, Apostel
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

(par.)
(par./trouwdag)

(verj./par.)
(verj.)
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Week van zaterdag 28 juli t/m vrijdag 3 augustus
Zaterdag 28 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders Migchels – Nooijen
(verj.)
Piet en Riek van de Ven – Hoeks
(sterfdag vader)
Jan van der Heijden
(par.)
Overleden ouders de Jong – van Leuken en Ben Loomans
Zondag 29 juli - 17de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Jan van den Bogaard
(sterfdag)
Familie Verbakel – v. d. Zanden
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Truus Verbakel – van der Heijden
(par.)
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 1 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 4 augustus t/m vrijdag 10 augustus
Zaterdag 4 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Zus en Harry Vesters – van de Bogaard
(par.)
Tiny Houët – Schatorjé
(par.)
Francien en Toon van de Bogaard – Verbakel
(verj.moeder)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 5 augustus– 18de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden ouders Timmers - Bunthof
Maria van Dijk – van de Kerkhoff
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen
(fund.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits
(sterfdag vader)
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde
Martina Aarts – van der Leemputten
Pieter Wijnker
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en zoon Herman
Jan van der Sanden
(trouwdag)
Woensdag 8 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Week van zaterdag 11 augustus t/m vrijdag 17 augustus
Zaterdag 11 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor
Nellie Pennings – Verhagen
(par.)
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (verj.pap)
Zondag 12 augustus– 19e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Vervolg pagina 9
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Antoon van Berne
(par.)
Overleden ouders Reniers – Franken
(verj. moeder)
Overleden ouders van de Bogaard – Manders
Nico Schooneveld
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 15 augustus – Hoogfeest – Maria ten Hemelopneming
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Doopvieringen De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 6 september
a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de pastorie aan de Heindertweg. Deze avond is
bedoeld als voorbereiding voor de gemeenschappelijke doopviering van 30
september a.s. Voor deze avond en voor de doop van uw kindje kunt u zich opgeven
tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.
ATTENTIE. Gedurende de periode van dinsdag 13 juli t/m maandag 3 augustus
zal de administratie gesloten zijn.
Na 3 augustus kunt u zoals gewoonlijk op dinsdag, donderdag en vrijdag bij ons
terecht met al uw vragen (zie mededelingen die hieronder vermeld worden).
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.
Spreekuren Pastorie (zie ook bovenstaande tekst!) Wilt U een persoonlijk
gesprek met pastor Engels, dan kunt u daarvoor bellen naar tel.
nummer 462497. Op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is
er een medewerkster aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met
vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals
uitvaart of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Deken van de Laar kunt u bereiken op tijdens het spreekuur in de pastorie van de St.
Luciakerk te Mierlo-Hout op dinsdag van 09.30 – 10.00 uur en op donderdag van 18.00
tot 18.30 uur. Telefoonnummers van de Parochie St. Lucia te Mierlo – Hout is 0492522930 of mobiel 06- 50697342.

Dankbetuiging van Pastor Engels
Beste mensen,
Er zijn geen woorden te vinden om uit te drukken, hoe ik de jubileumviering van
mijn 50- jarig Priesterfeest heb ervaren. Het was onvoorstelbaar, groots, druk,
het was indrukwekkend!
Hartelijk dank aan iedereen die die dag tot een onvergetelijke dag gemaakt
heeft.
Hartelijk dank voor de vele kaarten en enveloppen, ik zal die dag nooit vergeten.
Mogen we beseffen, dat die mooie viering in de kerk, de drukke receptie en de
hele entourage er om heen ons door niemand kan worden afgenomen, zelfs
geen storm (weet u nog?)
Pastor Jan Engels
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Bouw van
Het Klavier officieel gestart.
Op donderdag 28 juni 2012 is de bouw
van het Klavier officieel van start gegaan.
Bijna het voltallige college van burgemeester en wethouders is bij deze
gelegenheid aanwezig. Wethouder Frans
van Zeeland prees het overleg tussen
gemeente en Adriaans bouw. In goed
overleg is het plan uitgewerkt. Thans is
het zover dat het eerste gedeelte van de
bouw gerealiseerd kan worden. De
starterswoningen met de hoekhuizen, de
patiobungalows en enkele vrijstaande

woningen, totaal 25 worden nu gebouwd.
Van deze 25 zijn er nog tien te koop. Op
zondag 8 en 15 juli 2012 zijn open dagen
voor geïnteresseerden om daar te gaan
kijken. De aanstaande bewoners kregen
de gelegenheid om hun bouwplaats te
bezichtigen, natuurlijk met de bouw helm
op die ze mochten houden. Er werd een
glas champagne aangeboden. Nadien
werd de bijeenkomst voortgezet in de
Couwenbergh met een drankje en een
hapje. Na enkele broodjes te hebben
genuttigd werd de bijeenkomst voortgezet
met uitleg over het verdere verloop van de
bouw. De oplevering vind plaats naar
verwachting eind mei juni 2013. Als we
het weer mogen geloven wordt het prettig
wonen in het Klavier. We genoten
vandaag van de eerste zomerse dag. En
dat voelde goed aan. Ik wens alle
toekomstige bewoners veel woongenot in
het Klavier. Het is een prachtige locatie in
Aarle-Rixtel. En als je het Klavier
opdraait, de eerste bewoner aan de
rechterzijde is onze burgemeester Hans
Ubachs. Als er iets niet goed is in de wijk,
weten we waar we moeten zijn.
Reportad.

Dankbetuiging
Met heel veel liefde willen wij iedereen bedanken voor de grote
belangstellingen, de overweldigende hoeveelheid steunbetuigingen
die we ontvingen bij het plots en veel te vroeg overlijden van
mijn lieve man, onze vader en trotse opa

Pierre Stals
Voor ons is dit een stevig hart onder de riem wat we niet licht zullen vergeten.
Te weten dat zoveel mensen meeleven is voor ons van grote waarde.
Heel veel dank.
Lida Stals
Maurice en Vilja, Julia
Robin en Joyce
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Inloopmiddag
nabestaanden.
Op de 4e zondag van de maand
organiseert Stichting Rouwbegeleiding
Helmond e.o. “Omzien naar elkaar” haar
maandelijkse inloopmiddag van 14.00 tot
16.00 uur in inloophuis De Cirkel, Piet
Heinstraat 59 te Helmond.
Elke 4e zondag van de maand staat de
deur open voor een maandelijkse inloopmiddag voor een ieder die een dierbare
aan de dood heeft verloren. Na zo’n
verlies is er de eerste tijd meestal veel
steun en medeleven, maar na verloop van
tijd wordt dat vaak minder, terwijl u mogelijk nog graag over dit verlies wil praten.
Stichting Rouwbegeleiding Helmond e.o.
“Omzien naar elkaar” biedt belangstellenden de mogelijkheid tijdens de inloopmiddagen in een ongedwongen, vrijblijvende
sfeer te praten met lotgenoten, onder het
genot van een kopje koffie, thee of glaasje
fris. Ook in de zomervakantie (juli en
augustus) zijn we aanwezig op de 4e
zondagmiddag van de maand.
Informatie mw. Mieke Diepstraten telef.
0492-551940
www.Rouwbegeleidinghelmond.nl
info@rouwbegeleidinghelmond.nl

Epilepsiefonds
De collecte van het Nationaal Epilepsiefonds heeft in Aarle-rixtel 358,20 euro
opgebracht. Alle collectanten en iedereen
die heeft gegeven hartelijk bedankt. ‘giro
222111 t.n.v. het Nationaal Epilesiefonds
te Houten of sms EPILEPSIE naar 4333
voor een bijdrage.

Bewoners Mariëngaarde
verhuizen naar Zonnetij
Op 19, 20 en 21 juni 2012 verhuizden de
52 bewoners van Zorgboogcentrum
Mariëngaarde in etappes naar nieuwbouwcomplex Zonnetij in Aarle-Rixtel.
Zonnetij bevindt zich op de plek van het
voormalige verzorgingshuis De Witte
Poort in Aarle-Rixtel.
Aanleiding van de verhuizing is dat
Mariëngaarde grondig wordt gerenoveerd
tot een locatie met zorg met verblijf en
behandeling. Door de bewoners nieuw
onderdak te bieden in Zonnetij, ondervinden zij geen hinder van de verbouwing
en het bouwverkeer bij Mariëngaarde én
kunnen zij in Aarle-Rixtel bij elkaar blijven
wonen.
Sommige bewoners kiezen ervoor de
drukte te ontlopen en gaan met hun
familie mee naar huis. Andere bewoners
blijven op hun kamer of gaan naar de
Freule Constance zaal in Mariëngaarde.
Hier wordt gezorgd voor eten en drinken
en bezigheidsactiviteiten voor degenen
die hier behoefte aan hebben.
Hospice Mariëngaarde verhuist permanent naar het landgoed in Bakel en gaat
verder onder de naam Hospice de Populier. De huidige cliënten verhuizen eind
juni van Aarle-Rixtel naar Bakel. De hospice vertrekt weliswaar uit Aarle-Rixtel,
hiervoor in de plaats komt verpleeghuiszorg terug voor zowel somatische als
psychogeriatrische cliënten. Tot nu zijn
zij aangewezen op onze locaties in
Helmond en Bakel.
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Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers gezocht
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek is
voor de LEV Groep op zoek naar meerdere vrijwilligers die ondersteuning bieden
aan cliënten van het Maatschappelijk
werk. De vrijwilliger wordt ingezet om
cliënten te ondersteunen bij alledaagse
zaken, waarbij sociaal contact en
persoonlijke aandacht centraal staan.
Voorbeelden:
- Begeleiding naar instanties.
- Bieden van een luisterend oor.
- Ondersteuning bij praktische zaken.
- Hulp bij het leggen van contacten.
De vrijwilliger wordt begeleid door een
professionele maatschappelijk werker.

Dringend Vrijwilligers gezocht
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek is
voor de Dorpsraad Beek en Donk
dringend op zoek naar meerdere
vrijwilligers voor de muziektuin. De
Dorpsraad Beek en Donk wil oude tijden
doen herleven in Beek en Donk door
vanuit de Kiosk in de muziektuin
regelmatig concerten aan te bieden.
Zij doen dit in 2012 op de zondagen 10
juni, 8 juli, 12 augustus, 16 september en
30 september. Om deze concerten mogelijk maken zijn zij op zoek naar
meerdere vrijwilligers die voor en na de
concerten een handje willen helpen
(stoelen en tafels klaarzetten en
opruimen, muziekinstallatie klaarzetten).
Ook is het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Laarbeek voor het maatjesproject van
Vierbinden op zoek naar een vrijwilliger
die een maatje wil zijn voor een jonge
vrouw van 37 met een licht verstandelijke
beperking. Ze houdt van fietsen, wandelen

Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek is
voor het dierenpark ’t Regter Eind op
zoek naar meerdere vrijwilligers. De
vrijwilligers zorgen voor het onderhoud en
schoonhouden van het park en
gebouwen, het voeren van de dieren,
gasten te woord staan en begeleiden van
groepen. We zoeken sociale en betrouwbare mensen die ouder zijn dan 16 jaar.
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek is
voor Wereldwinkel Beek en Donk op
zoek naar een Kerstpakkettencoördinator. De werkzaamheden bestaan uit het
digitaal maken en online zetten van een
landelijke folder, bedrijven benaderen en
nabellen, potentiële klanten benaderen
en orders binnenhalen en de voorraden
van de bestellingen checken. De
vrijwilliger kan goed omgaan met de
computer en is goed in netwerken. Het is
een tijdelijke vrijwilligersklus van eind
augustus tot en met Kerst.
Voor wijkrestaurant De Laarbikker in
Beek en Donk zoekt het Steunpunt Vrijwilligerswerk enkele vrijwilligers voor hulp
op donderdagavond van 16.30 – 20.00
uur. De taken van de vrijwilligers zijn:
voorbereidingen treffen in de keuken, hulp
tijdens het bereiden van de maaltijden en
hulp bij de bediening en de kassa.

Voor meer informatie over deze
vacatures, graag contact opnemen met:
Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek,
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk.
Telefoon:0492-328807 of mailen naar:
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl
De vacatures zijn ook te bekijken op
onze website:
www.steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl
of te vinden in de vacaturemappen van de
dorpsservicepunten.
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Ruim een jaar geleden vertrok onze
dorpsgenoot Johan Schers met zijn gezin
naar de Verenigde Staten om een opleiding te volgen aan de Sergeants Major
Academy op de militaire basis Fort Bliss,
in de staat Texas. Op 21 juni sloot hij
zijn studie zeer succesvol af met een
graduation als een van de beste buitenlandse studenten. In het immense Chavez theater van El Paso (zie foto) ontving
hij op 22 juni zijn diploma uit handen van
Sergeant Major of the Army Raymond
Chandler in aanwezigheid van de
commandant van de Academy, Rory
Malloy. Samen met 562 andere studenten, 38 buitenlandse en de rest allemaal
Amerikaanse collega’s. De dag daarop
hebben ze afscheid genomen van al hun
vrienden en ze maken nu nog een afsluitende reis door een aantal Amerikaanse
staten. Ze brengen nog een bezoek aan
familie in Winnipeg (Canada) , waarna ze
op 18 juli vanuit New York weer terugvliegen naar Nederland.
Voor hun twee kinderen Tren(11) en Fleur
(8) was het afgelopen jaar best intensief
aan de Milam Elementary School op de
basis. Elke dag om 7.45 uur naar school,
een korte pauze tussen de middag en
dan weer verder tot 15.30 uur. Elke dag
hetzelfde programma, te beginnen met
het volkslied van Amerika en dan de
Texas pledge, een groet aan de vlag van
Texas. Maar beiden konden ze deze
school vorige week verlaten met uitstekende resultaten. En ze spreken
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allebei vloeiend Engels, een verbluffend
resultaat in ongeveer een jaar. Het lijkt
wat overdreven maar het is geheel in
Amerikaanse stijl om kinderen voor hun
goede resultaten in het zonnetje te
zetten. Zo kreeg Tren een effort certificate
voor goed gedrag en goede vooruitgang,
een reading certificate voor goede lezen
en nog een lintje voor zijn prestatie in een
wetenschapsproject. Fleur werd bijna
bedolven onder de certificaten want zij
kreeg er niet minder dan acht. Een
certificate of service voor goede hulp, een
certificate of award voor uitstekende
resultaten, een certificate extra effort voor
goed gedrag en goede vooruitgang, een
certificate science affaire voor een 1e
plaats bij een wetenschapsproject, een
certificate honor roll voor hoge cijfers het
gehele schooljaar. Samen met een ander
meisje van haar klas kreeg Fleur ook
nog een citizenship award voor aardig
gedrag en behulpzaamheid . Geen half
werk van de juffen van deze school. U
snapt wel dat de ouders trots zijn op de
behaalde resultaten van hun beide
kinderen in een verre vreemde land.
Johan Schers werd de avond voor de
graduation tijdens een informele bijeenkomst nog even in het zonnetje gezet
door de adjudant Joep Beljaars, Bureau
Personeelszaken van de Koninklijke
Landmacht, die daarvoor speciaal vanuit
Nederland was overgekomen. Verder
werd hij daar nog toegesproken door
luitenant –kolonel Paul in den Bosch,
liaison-officier Nederlandse opleidingen
in Amerika. Die prees hem voor de goede
resultaten en representatie van ons land.
Johan kan zijn loopbaan voortzetten op
de Generaal Best kazerne in de Vredepeel, waar hij voordien ook werkzaam
was.
Per 1 augustus zal hij worden bevorderd
tot adjudant en wordt hij commandant
van de onderofficiersopleiding luchtdoelartillerie op deze legerplaats.
JWP.

De redactie en
medewerk(st)ers van het
Gemeenschapsblad
Aarle-Rixtel
wensen u een prettige vakantie
toe en een behouden
thuiskomst

Groeten uit
Aarle-Rixtel
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AIVgD zoekt het hogerop

Pyreneeënchallenge voor
Stichting Ride4Kids
Voor het vierde achtereenvolgende jaar
gaat AIVgD de uitdaging aan op de fiets
voor het goede doel. De 8 koppen tellende fietsgroep uit Aarle Rixtel gaat deze
keer de beroemde Pyreneeëncols uit de
Tour de France bedwingen om geld in te
zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar energiestofwisselingsziekten
bij kinderen. De afgelopen jaren heeft
deze vriendengroep gefietst voor het
Duchenne Parent Project en voor de
stichting BeMore. Bij elkaar hebben zij al
meer dan € 50.000,- ingezameld.
8000 hoogtemeters in 3 dagen
AIVgD staat voor Aarle-Rixtelse Inzet
Voor goede Doelen. De inzet voor dit jaar
is de Stichting Ride4Kids. Deze stichting
heeft als doel geld op halen voor onderzoek naar energiestofwisselingsziekten
bij kinderen, met als uiteindelijk doel het
mee helpen aan het ontwikkelen van een
medicijn. Één van de evenementen van
de Stichting Ride4Kids om geld bijeen te
krijgen is de Pyreneeën Challenge
(www.pyreneeenchallenge.nl) die start op
13 september 2012, een unieke driedaagse fietstocht met ruim 8.000 hoogtemeters. De legendarische cols die in de
Pyreneeën beklommen zullen worden
zijn: Col du Tourmalet, Col d’Aspin, Col
du Soulor, Col d’Aubisque, Col des
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Borderes.
Defecte Batterij
Iedere week worden er twee kinderen
geboren met een ongeneeslijke energiestofwisselingsziekte. Deze kinderen hebben simpel gezegd een ‘defecte batterij’.
Deze laadt heel langzaam op, is
maximaal halfvol, snel weer leeg en
beschadigt het lichaam met afvalstoffen.
Het merendeel van de kinderen zal nooit
volwassen worden en meer dan de helft
overlijdt voor hun 10e verjaardag. Voor de
ouders, familie en vrienden is de gedachte dat er voor deze kinderen geen medicijn zal komen, ondraaglijk en onacceptabel! Al het geld dat Ride4Kids ophaalt
gaat naar het onderzoeksteam van Prof.
Dr. Jan Smeitink, verbonden aan het
UMC St. Radboud in Nijmegen
Sponsoren AIVgD
Met trots presenteren we onze Hoofdsponsoren: Rabobank Rotterdam, Tria
Fietsen uit Lieshout en Raadhuis Advies
uit Helmond. Tria Fietsen verzorgt ook
het materiaal van het team.
In de komende maanden zullen we regelmatig van ons laten horen. Zo gaan we
eind augustus het inmiddels traditionele
Goede Doelen Dinner met Veiling organiseren in Conferentiecentrum de Couwenbergh te Aarle-Rixtel. Aanmelden als
sponsor of doneren kan via de website
van www.ride4kids.nl of door het
overmaken van geld op de rekening van
AIVgD, zie daarvoor de website
www.aivd.info
AIVgD bestaat uit Frits Swinkels, Roland
Roijackers, Frank Kemme, Robert Wit,
Leo Albers van der Linden, Edwin Kets,
Gerjan Beniers en Dave Prinsen.

K lokje
Te huur:
Bent u op zoek naar een zelfstandige
woonruimte en hebt u niet de behoefte
naar een volledige woning, bel dan naar
06 53 69 78 23.

www.autoschadeverbakel.nl
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bantse) personen, de kruisweg, meubels
enz.
Deze expositie is elke zondag in de
maanden juli en augustus te bezoeken
en wel van 14.00 tot 17.00 uur.

Expositie
beeldhouwwerken in
Heemmuseum
Aarle-Rixtel

In de maanden juli en augustus wordt er
in het Aarlese Heemmuseum aan de
Bosscheweg een expositie gehouden van
beeldhouwwerken van Peter van Laarhoven uit Helmond.
Peter is van huis uit modelmaker, welk
beroep hij destijds uitoefende bij metaalgieterij van Dongen te Helmond.Wat zijn
beeldhouwen betreft is hij volledig autodidact.
Peter is een zeer bevlogen mens met
prachtige filosofiën over het leven. Zijn
veelal robuuste beeldhouwwerken laten
dat ook zien: gracieus en extravert.
Peter laat zich vooral inspireren door
Oosterse spiritualiteit, maar laat ook
talloze andere thema’s aan de orde
komen, zoals bustes van markante ( Bra-

Is ’t un Bikse
of kumt ze van de Donk,
de nieuwe burgermoeder van Hellemond?
In een van mijn dromen,
zag ik haar al opstomen,
via de Aarlese brug en sluis zeven,
op een boot voor op de steven,
op weg naar haar installatie.
B & W van Laarbeek,
gaven haar daarvoor gratie,
als dit maar eenmalig zou zijn
en zei bij haar fractiegenoot zou pleiten
dat DE WEG weg moet blijven!!!
In het kort nog iets over onze kerk,
100 vrijwilligers verrichten daar werk,
het kan toch niet zo zijn,
dat dit teniet wordt gedaan,
ik vind dat niet kan,
dat het oude plan,
zonder meer van tafel wordt geveegd.
Dit is daarover niet het laatste woord,
want er is nog lang geen akkoord!!!
RD

www.twanvanhout.nl

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

Pagina 27

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:
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zoeken nog wel opa’s, vaders, ooms
buurmannen, sterke mannen en handige
vrouwen die op dinsdag morgen mee de
hutten
willen
komen
timmeren!
www.jeugd3daagse.nl

De afgelopen weken organiseerden we
een heel geslaagde happen- en trappen
fietstocht en konden we na het slechte
weer op de eerste dag toch nog heerlijk
genieten van een 115 km. lange rit door
de Duitse Eifel. In de vakantie periode
gaan onze fietstochten op dinsdagavond,
woensdagmiddag, donderdagavond en
zondagmorgen gewoon door. De vakantiespreiding zorgt meestal voor voldoende
animo. Het volledige programma is te
zien op www.aandewielen.nl. Op 26
augustus organiseren we in samenwerking met de Runnersclub Lieshout
een recreatieve fietstocht. In het volgende
gemeenschapsblad krijgt u daarover
uitgebreide informatie. Er kan in ieder
geval gestart worden in Aarle-Rixtel en
Lieshout.
Wij wensen u allen een fijne vakantie,
gezonde en sportieve vakantie.
Afd.publ.

WE GAAN OP
WERELDREIS!!!!
De boekjes voor de jeugd3daagse zijn
weer allemaal rondgebracht. Als je je wel
opgegeven hebt en je hebt nog niks
gehoord van ons neem dan contact op
met Elke Beekmans 382778 of Hans
Scheepers 383758. Er staat een fout in
het informatie boekje van de leiding.
De Informatie avond voor de
jeugd3daagse is
niet op maandag 13 augustus
maar op maandag 6 augustus!
We zijn heel erg blij dat toch nog zoveel
mensen zich aangemeld hebben om ons
tijdens de jeugd3daagse te komen helpen
zodat het toch door kan gaan! We

Jeu de boulesclub
“Dû Tie Ut”
Jeu de boulesclub “Dû Tie Ut” houdt op
zaterdag 7 juli a.s. een jeu de boules
bostoernooi op “De Speurgt”. Het is altijd
verrassend waar je bal terecht komt, dus
hartstikke leuk.
Voor koffie met iets lekkers, op z’n tijd
een natje en een droogje
wordt gezorgd. Na afloop een gezellige,
lekkere barbecue.

Oproep!!!
De Scootmobielvereniging is op zoek
naar fietsers, die ons willen bijstaan om
met een groep Scootmobielrijders, een
keer in de twee weken een middag mee
te willen rijden als begeleiding van de
Scootmobielers.
Wij verzorgen een keer in de twee weken
een uitstapje voor de mensen die in het
bezit zijn van een scootmobiel,
Lijkt het U gezellig om met ons mee te
fietsen, dan kunt U contact opnemen met
een van de onderstaande adressen.
José Zwanenberg 0492-382947 en/of Jos
Croijmans 0492-382972

K lokje
Herenkapsalon W. van Bakel: is
wegens vakantie gesloten van 16 t/m 30
juli 2012. Vanaf dinsdag 31 juli 2012
zijn wij weer geopend.

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
10 %KORTING
KORTING


OPHET
HET TOTALE
TOTALE BEDRAG
OP
BEDRAG

wegens vakantie
gesloten
15/07 t/m 29/07
0IERRE VD 6ORST /PTIEK
$ORPSSTRAAT $ 3TIPHOUT \ 4EL     \ ³S MAANDAGS GESLOTEN

Openingstijden vakantie
Do 26/7 vrij 27/7 di 31/7 do 2/8 s’morgens open.
Woe 25/7 ma 31/7 en woe 1/8 gesloten.
Andere dagen normale openingstijden.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie !

Kapsalon Astrid
tel: 0492-381307
www.kapsalonastrid.nl
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Bericht van:
De Meikever
Het goede nieuws komt vandaag zowel
uit Laarbeek als uit Helmond. Dat is op
zich al heel bijzonder maar ik zal dat
uitleggen. Laarbeek heeft zijn financiën
op orde en daar moet je als Laarbeker blij
mee zijn in deze donkere dagen van een
crisis. Het dringt wel niet elke dag tot me
door dat we echt in een crisis leven want
de welvaart om mij heen mag er nog
steeds zijn. Het luxe leventje van veel
mensen gaat toch gewoon door, geen
vakantie minder, geen kilometer minder
met de nieuwe auto. Voorlopig zitten we
als Laarbeek nog niet in de hoek waar de
klappen vallen en komt er nog geen
aanslag op onze portemonnee. Er moet
nog gestemd worden binnen een paar
maanden en dan kan de wind wel eens
uit een andere hoek gaan waaien. Niet te
vroeg juichen dus. Ik heb trouwens wel
even gejuicht toen de nieuwe burgemeester van Helmond bekend gemaakt
werd en dat was het goede nieuws uit de
stad. Een vrouw als burgemeester is
zeker niet verkeerd maar als dat onze
eigen Laarbeekse Elly Blanksma-van den
Heuvel is, dan mag de vlag in top. U
staat er misschien nog niet zo bij stil,
maar zij als geboren Laarbeekse weet
van wanten. Zij kent als geen ander de
problemen met de bruggen over de
kanalen. U voelt waar ik naar toe wil.
Juist, zij zal zeker begrip hebben voor
onze standpunten met betrekking tot de
brug. Dicht laten die handel, een andere
conclusie kan zij onmogelijk trekken. Zij
kent waarschijnlijk zelfs de problematiek
rond de brug van Aarle-Rixtel. Een
makkie dus voor Laarbeek. Zij moet dat
zaakje gewoon even regelen in Helmond.
Ik denk dat er een frisse wind door de
stad gaat waaien en dat alle problemen
voortvarend worden opgelost.
Ik weet zeker dat juni al van oudsher als
hooimaand op de kalender heeft gestaan.
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Ik betwijfel of deze titel nog aan juni
besteed is. Het was bij vlagen bar en
boos met ons weer. Regen in het
voorjaar is goed maar het was de laatste
tijd wat veel van het goede. We hopen op
betere tijden want vandaag is de maand
juli begonnen, sinds oudsher bekend als
de oogstmaand. Het moet vanaf vandaag
dus beter worden, slechter kan bijna niet
meer. Het was toch wel genieten in de
natuur want het voorjaar in de dieren- en
plantenwereld gaat gewoon door en
Nederland heeft in jaren niet meer zo
groen gezien als dit jaar. Zelfs mijn
kiwistruik in de achtertuin heeft een
weelderige bloei gehad en momenteel
zijn de eerste vruchtjes al zichtbaar. Altijd
weer spannend. Dank aan de vele
hommels en bijen, ze hebben weer nuttig
werk verricht.
We trekken de stekker er even uit. Eind
augustus zijn we weer terug., bij leven en
welzijn. IK bekijk het leven nog steeds
aan de goede kant van het gras. Ik wens
U een goede vakantie toe met veel goed
weer want de zonnevitamientjes hebben
we hard nodig.
De meikever.

CENDRA tiener en jongerencentrum heeft
het afgelopen schooljaar afgesloten met
een jaarlijkse barbecue, welke zeer talrijk
is bezocht door de tieners van Aarle
Rixtel en enkele ouders. Trots zijn wij op
de cendra gangers die de lagere school
inruilen voor het voortgezet onderwijs.
Hopelijk komen ze in hun vrije tijd nog
regelmatig binnenlopen. Nieuwsgierig
kijken we uit naar de nieuwe lichting
gasten die na de vakantie bij ons
binnenvalt. CENDRA wil alle jongeren
een fijne vakantie toewensen en ze
bedanken voor de gezelligheid die we dit
jaar met hun hebben doorgebracht:
bedankt! Ook wij nemen even vakantie
maar 15 augustus zijn we er weer.

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Bericht van:
Sint Margarethagilde
Zilvervloot voor het Sint
Margarethagilde uit Aarle-Rixtel
Op 24 juni j.l. was het Sint Margarethagilde uit Aarle-Rixtel met 23 andere
gilden te gast op de kringgildedag in
Lieshout, welke werd georganiseerd door
het Sint Servatiusgilde. Dit vanwege dat
zij 592 jaar geleden zijn opgericht.(in
2020 hopen zij hun 600 jarig bestaan te
vieren) Waarschijnlijk heeft de organisatie
niet genoeg worst naar de Clarissen
gebracht, want de regen viel met bakken
uit de hemel. Na een mooie maar natte
optocht te hebben gelopen in en rond
Mariahout, en de officiële plichtplegingen
voorbij waren, kon men enigszins met
droog weer aan de wedstrijden beginnen
in de diverse disciplines. Door het Sint
Margarethagilde werden maar liefst 16
prijzen behaald. Te weten:
Algemeen
Speciale opdracht tijdens de optocht
(mooiste Hoofdman): 1e prijs Gilde Sint
Margaretha.(Men zal de grote foto wel
hebben gezien, welke vrijdag 15 juni in
de Laarbeeker stond).
Algemeen klassement (optocht/tentoonstelling): 1e prijs Gilde Sint Margaretha.
Met speciale dank aan onze archivaris
Ton Swinkels.
Trommen
Klasse Jeugd muziektrom individueel:
1e prijs Teun van Wetten.
Klasse Jeugd muziektrom individueel:
2e prijs Tim van Stiphout.
Klasse Jeugd gildetrom individueel:
1e prijs Jeroen van Rixtel.
Klasse Jeugd groepstrommen: 1e prijs,
Thijs Sloots, Jeroen van Rixtel, Dennis
van Delden, Jens van den Tillaar, Teun
van Wetten, Tim van Stiphout. Voor deze
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jeugd is dit een hele prestatie, omdat zij
nog maar 5 maanden aan het trommen
zijn.
Klasse C individueel:
1e prijs Jurgen Peters.
Klasse B individueel:
1e prijs Miko van de Ven.
Klasse A individueel:
1e prijs Teun Heinsbergen.
Klasse U individueel:
1e prijs Ed Vincent.
Klasse A groepstrommen:
1e prijs, Teun Heinsbergen, Niels Leenders, Jurgen Peters, Miko van de Ven, Ed
Vincent.
Vendelen
Klasse Jeugd t/m 12 jaar:
2e prijs Pieter Smulders.
Vaandelklasse 50+ met acrobatiek:
1e prijs Gerard Leenders.
Klasse B:
1e prijs Joeri Leenders met promotie naar
de A klasse.
Klasse A: 1e prijs Niels Leenders.
Groepsvendelen 4/5 pers.: 1e prijs, Arno
van de Boogaard, Joeri Leenders, Niels
Leenders, Gerard Leenders, Toon
Thijssen.
Wij als bestuur zijn zeer trots op deze
uitmuntende prestaties en willen iedereen
van harte feliciteren. Onze complimenten
voor alle gildebroeders.
Met vriendelijke gildegroet,
Ed Vincent
Dekenschrijver
Gilde Sint Margaretha
Aarle-Rixtel

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.

MELL verkoopt of verhuurt : nieuwe of gebruikte :
* Scootmobielen
* Rolstoelen
* Rollator
* ADL producten ( alleen nieuwe producten )
Altijd 25% korting op alle ADL producten
Wij zijn gevestigd :
MELL Dorpsstraat 82 5735 EG Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :
Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )
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Zesde wedstrijd van
Ganzenwinkeltoernooi HBV de
eendracht Aarle Rixtel
Donderdag 14 juni is de 6e wedstrijd van
het van Ganzenwinkeltoernooi verschoten
met als tegenstander HBV Krijgsman
Soranus uit Lieshout.
Krijgsman Soranus gaf vooraf op een
puntenaantal van 2221 te gaan schieten
met 11 schutters. Daadwerkelijk werden
er 2212 punten geschoten dus een
verschil van -9. Hiermee bezetten zij in
de tussenstand van het toernooi voorlopig de 1e plaats.
Hoogste schutter van de avond was Twan
van de Kruijs met 240 punten.
Hoogste jeugd schutter was Willem Bekx
die met 218 punten een nieuw persoonlijk
record neerzette.
Uitslag van de schutters van De
Eendracht:
1. Toon van Hoof
229
2. Walter Jansen
216
3. Frank Schepers
211
4. Erwin Wijnhoven
203
5. Jo Maas
180
6. Martien van de Graef
175
7. Wim van Mol
172
8. Arno Donkers
127
9. Harrie Moors
77

Sint Sebastiaanverschieting 2306-2012
Zaterdag 23 juni j.l. heeft op de doel van
handboogvereniging “de Eendracht” de
jaarlijkse Sint Sebastiaanverschieting
plaatsgevonden. Hierbij is het de bedoeling dat alle schutters, zowel jeugd als
volwassenen, schieten op aangepaste
blazoenen. Enkele doelen zijn zo gemaakt dat je niet kunt zien welke punten
je schiet en waar de roos bijvoorbeeld

Pagina 37
niet in het midden zit. Ook werd geschoten op een geblindeerd dartblazoen.
Zo heeft elke schutter een gelijke kans
om deze wedstrijd te winnen.
Tijdens de pauze werden een drietal
leden in het zonnetje gezet van wegen
hun jubileum bij de Eendracht. Riet Vos
en onze huidige voorzitter Martien van de
Graef zijn al 25 jaar lid.
Stijntje Mulder-Krijnen is 12,5 jaar lid van
de vereniging. Zij ontvingen alle drie een
mooie bos bloemen en een oorkonde.
Na de pauze werd de wedstrijd in een
gemoedelijk sfeer verder verschoten en
na afloop bleek dat de onderlinge verschillen, op een na, erg klein waren. Dit
leverde de volgende uitslag op:
1. Toon van Hoof
259
2. Machiel van Roy
153
3. Frank Schepers
144 (4x mis)
4. Stijntje Mulder-Krijnen
144 (5x mis)
5. Arno Donkers
143
6. Martien van de Graef
139
7. Jo Maas
138
8. Geert van Ganzewinkel 137
9. Michiel Verbakel
134
10.Walter Jansen
127
11. Erwin Wijnhoven
123
12. Maarten Milder
121
13 Jeroen Schepers
119
14. Harrie Moors
104
15. Hans van de Westerlo
93
16. Gerrie van Hoof
91
17. Stijn Geene
43
Onze laatste wedstrijd voor de vakantie is
het Jo van de Elzentoernooi. Deze
wedstrijd vindt plaats op onze doel op
woensdag 11 juli a.s. aanvang 20.00 uur.
Bij deze wedstrijd is het jaargemiddelde
van de schutter bepalend. M.n. de jeugd
en nieuwelingen zijn kanshebber. Degene
die het verst door zijn gemiddelde schiet,
mag zich winnaar van dit toernooi
noemen.
Namens HBV de Eendracht iedereen een
fijne vakantie toegewenst en vanaf
augustus gaan we weer verder met de
diverse wedstrijden.

Bericht van: 50 jaar geleden
1 juni Schutterskoning
Gistermiddag vond op de doelen van
handboogschutterij “De Eendracht” het
jaarlijkse koningsschieten plaats. Alle
schutters zagen dat de harde wind, die
dwars over de doelen stond, een grote rol
zou spelen bij dit jaarlijkse evenement.
Om zes uur stonden de schutters klaar
om elkaar de eer te betwisten. In het
begin werd er nog niet zo best geschoten, maar na een tiental pijlen kwamen
de schutters er beter in en werden er veel
punten behaald. Tenslotte ging M. v.d.
Graef met de eer strijken. Hij mag zich
voor één jaar koning noemen. Hij werd
door voorzitter van der Meijden gefeliciteerd. Hierna werd de nieuwe koning op
de schouders van enkele andere
schutters de doel rond gedragen, waarna
hij de eerste koningspijl afschoot. De
koning bood vervolgens allen een
consumptie aan.
6 juni Nieuwe wegen
Zowel de bewoners van het Laar als die
van Croy, zullen eerlang kunnen profiteren van nieuw aangelegde harde wegen.
De weg naar het Laar vordert al heel
goed. De bewoners van Croy hadden
reeds de beschikking over een fraaie
weg, sedert twee jaar, doch, nu er nog
één bijkomt zijn alle bewoners van dit
deel van de gemeente uit hun isolement
verlost.
6 juni Prijsvraag
Mevrouw C. M. v.d. Graef – v.d. Aa heeft
door deelname aan de VéGé prijsvraag
een draagbare radio gewonnen, die haar
binnen enkele dagen op enigszins feestelijke wijze overhandigd zal worden. De
heer Swinkels van de Végé winkel en
bakkerij in de Dorpsstraat feliciteerde
mevrouw v.d. Graef met de bekroning van
haar ingezonden slagzin.
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9 juni Speeltuin “De Heikant”
Zoals we eerder meldden zullen op de
Tweede Pinksterdag in de speeltuin “De
Heikant” voor de kinderen, die die dag de
speeltuin bezoeken, verschillende wedstrijden georganiseerd worden, waaraan
vanzelfsprekend mooie prijzen verbonden
zijn. Aan deze wedstrijden mogen deelnemen kinderen van zes tot twaalf jaar.
Ze moeten zich vóór drie uur hebben opgegeven. De wedstrijden zullen bestaan
uit: hardlopen, zaklopen, verspringen en
touwtrekken. Als het weer meewerkt,
belooft het voor de kinderen een mooie
middag te worden.
23 juni Geslaagd
Op het gehouden examen te Tilburg voor
het diploma vakbekwaamheid kruideniersbedrijf, slaagde onze dorpsgenote
mejuffrouw Toos van Gerwen.
23 juni Sacramentsprocessie
Traditiegetrouw trok donderdagavond de
Sacramentsprocessie weer door verschillende straten van onze gemeente. In
de riante tuin van het klooster “Mariëngaarde” was een rustaltaar opgesteld,
waar door pastoor v.d. Berk een plechtig
lof werd opgedragen. Door het gemengd
koor “De Klokkengieters van 1660”
werden onder leiding van de heer Hein
Houët de lofzangen perfect uit gevoerd,
terwijl harmonie “De Goede Hoop” ook
hier weer haar medewerking verleende.
25 juni Feest voor Bejaarden van
Aarle-Rixtel
De bejaarden van Aarle-Rixtel hebben
zaterdag een heerlijke feestdag gehad.
De gezonden zijn vele uren ongedwongen
bijeen geweest en de zieken zijn allen
door het bestuur bezocht en zij ontvingen
allemaal een fruitmand. Het is een onvergetelijke dag geworden, die in de plaats
kwam van het traditionele uitstapje.

