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Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:

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

www.vanrooydasmooi.nl

MELL

de scootmobiel winkel is verhuisd naar : Torenakkerweg 8a te Aarle Rixtel
MELL , het adres voor
* Scootmobiel
* Rolstoel
* Rollator
* het HUREN van een scootmobiel of rolstoel
Ook voor onderhoud en reparatie kunt U bij ons terecht.
Laat voor het mooie weer begint , Uw scootmobiel door ons nakijken.
MELL Telefoonnummer 0492-599930 mobiel 0613188117
www.mell.nl

www.twanvanhout.nl
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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.
Kouwenberg 13 Aarle-Rixtel. 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
LEVgroep Leven en Verbinden:
Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989. Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
mail: info@levgroep.nl www.levgroep.nl www.facebook.com/LEVgroep
In de weekeinden bereikbaar vat tel: 040-2530350
SAVANT ZORG voor passende zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra,
tel. 0492 - 572000 website www.savant-zorg.nl.
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 MCD supermarkt Kerkstraat
RABOBANK: Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr 13.30-17.00u.
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
Zorgcoöperatie Tot uw Dienst De Klumper 4 Tel: 06 30640121

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 1 juni t/m vrijdag 7 juni
Zaterdag 1 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering - Dameskoor
Jet Verschuren
Tot welzijn van de parochie
Zondag 2 juni – 9e Zondag door het jaar – SACRAMENTSDAG (van 30 mei).
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Jan van Dooren
(sterfdag/O.L.Vrouwe Gilde)
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen
(fund.)
Willy en Martina Aarts
(verj. moeder/par.)
Harrie van Boxmeer
(verj.)
Toon van Dijk
(par.)
Toon en Francien v.d. Boogaard – Verbakel
Riny van den Bogaard
(par.)
15.00 uur Kapel – Doopviering
Sven van Diepen
Woensdag 5 juni – H. Bonifatius, martelaar
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 8 juni t/m vrijdag 14 juni
Zaterdag 8 juni
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Teerdag van de Rode Schut
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Tot welzijn van de parochie
Zondag 9 juni – 10e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Hennie
Derks - Verschure
Overleden ouders Verschure – Cornelissen
Jan van der Sanden
(sterfdag)
Woensdag 12 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Overleden
Antoon van den Heuvel, Bosscheweg 62, 77 jaar.
Dien Pennings-van der Cruijs, Heindertweg 91, 91 jaar.
Catrien van der Bijl-van den Waardenburg, Merelstraat 2, 68 jaar.
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Spreekuren Pastorie
Op dinsdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie. I.v.m. vakantie van één van onze medewerksters is pastorie
op donderdagochtend 30 mei en 6 juni gesloten. 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.
Voor vragen of een persoonlijk gesprek met waarnemend pastoor Verbraeken kunt u
vanaf 1 juni terecht bij het parochiecentrum in Beek en Donk tel. 0492 506050
Pastoor Verbraeken is van 15 t/m 22 juni niet bereikbaar i.v.m. zijn vakantie.
Doopvieringen
De datums voor de eerstvolgende doopvoorbereidingsavond en de gemeenschappelijke doopviering zijn nog niet bekend.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag
Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag
Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en zondagen
in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324

Aanmelden vormselvoorbereiding
Vorige week was de informatieavond over de vormselvoorbereiding voor komend
schooljaar. Een aantal leerlingen uit groep 8 heeft zich al aangemeld. Wil jij ook
meedoen? Meld je dan snel aan. Ook kinderen die naar de tweede klas gaan van het
voortgezet onderwijs en die nog graag mee willen doen zijn van harte welkom! De
vormselvoorbereiding start na de herfstvakantie. De vormselviering is volgend voorjaar.
Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij:
Annemiek Kamp (tel.384004, annemiek@schok.net)
Hartelijke groeten,
De vormselwerkgroep
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Bericht van:

De Eerste Hulp
Bij Dementie koffer
Dementie is een ziekte die veel vragen
kan oproepen. Wat is dementie en hoe
gaat het nu verder? Ook als u in uw
naaste omgeving geconfronteerd wordt
met iemand met dementie kan het heel
prettig zijn om informatie te hebben over
het ziektebeeld. Hoe kunt u het beste
met de dementerende omgaan?
De Eerste Hulp Bij Dementie koffer bestaat uit foldermateriaal, boeken en
beeldmateriaal over dementie. In de koffer
zit niet alleen informatie, maar ook
verhalen van lotgenoten en spelletjes die
u samen kunt ondernemen met de
dementerende. De kinderboeken in de
koffer leggen op een eenvoudige en
duidelijke wijze aan kinderen uit wat
dementie is. De EHBD koffer bevat
informatie voor dementerenden, mantelzorgers, kinderen, familieleden en andere
geïnteresseerden. Bij ViERBINDEN kunt
u de EHBD koffer lenen. Het lenen van
deze koffer gaat net als in de bibliotheek.
De uitleentermijn voor de koffer is 6
weken en alle informatie is ter inzage. Er
zijn geen kosten aan verbonden wel
ondertekent u de uitleenvoorwaarden.
Indien u belangstelling heeft voor de
EHBD koffer, dan kunt u contact
opnemen met ViER-BINDEN, Otterweg
27 Beek en Donk, 0492-328803 of
hbouwmans@vierbinden.nl
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POWER TO THE PIEPER
CONCERT!
Op zaterdag 1 juni gaat de Zwarte
Fanfare een optreden verzorgen onder de
titel PIEPERCONCERT bij Frans van den
Heuvel groente en fruit aan de Opstal 8.
De blaaskapel treedt op van 12.00 tot
16.00 uur bij goed weer staat het terras
buiten opgesteld, voor de kinderen is er
een mooie speeltuin, en bij slecht weer
zit de blaaskapel en het aanwezige
publiek in de loods van Frans.
De Laarbeekse Wandeldagen die tegelijkertijd gehouden worden door buurtvereniging de Vijver uit Beek en Donk
hebben die middag ook een pauzestop
bij van den Heuvel. Tijdens deze
wandeldagen worden verschillende routes
gelopen, meer informatie hierover op
www.de-vijver.nl
De Zwarte-Fanfare speelt hoofzakelijk
Tsjechiesche blaasmuziek maar ook
populaire en Oostenrijkse blaasmuziek,
de blaaskapel staat onder leiding van
Mart Kusters. Dit optreden is de opmaat
voor een concertreis naar Oostenrijk en
Italie in de eerste helft van juli. Meer
informatie op www.zwarte-fanfare.nl en op
www.powertothepieper.nl Graag tot ziens
bij Frans van de Heuvel en de ZwarteFanfare.

Hartelijk dank
Langs deze weg willen wij alle vrienden, buurtgenoten en bekenden heel hartelijk
danken voor de vele felicitaties, bloemen en kaarten welke wij mochten
ontvangen vanwege onze Koninklijke Onderscheiding.
Peter Biemans en Ton Schepers
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100.000ste
bezoeker zichtstal Aarle-Rixtel.
De familie Baars uit Hoofddorp, opa Henk
en oma Gerda, met hun 6-jarige kleindochter Dewi Dengerink, stapte Pinkstermaandag nietsvermoedend de zichtstal
van John en Maarten Rooijkakkers aan de
Kloosterdreef binnen. Zij werden daar
welkom geheten door boer Maarten en
projectleidster Mechie Beurkens van de
Stichting Varkens in zicht. De familie
Baars bleek de 100.000ste bezoeker te
zijn sinds de opening van de zichtstal in
2001. De gelukwensen gingen vergezeld
van een mooie bos bloemen en een
uitgebreid vleespakket in cadeauverpakking. Uiteraard van goed varkensvlees,
lachte Maarten Rooijakkers. Hij is meer
dan tevreden over de belangstelling van
de gewone burger voor zijn varkensbedrijf.
Het heeft mij altijd voor ogen gestaan om
een realistisch beeld van een modern
varkensbedrijf te geven. Daarom heb ik
destijds, samen met mijn broer, dit
initiatief genomen. Wij waren de eerste
zichtstal in Nederland. Ik weet nog dat er
kritiek uit de kringen van varkenshouders
kwam omdat we alles lieten zien. Ze
waren bang dat de mensen een dode big
zouden zien. Dat is de natuur, er gaat
wel eens een zwak biggetje dood, dat
hoef ik niet meteen te verstoppen voor
mijn bezoekers. Er zijn inmiddels nog
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20 zichtstallen bijgekomen in Nederland
en Dat zegt genoeg over de belangstelling van de burger. Heel veel ouders
komen met hun kinderen voor een
bezoekje en regelmatig komen er klassen met kinderen van de basisscholen uit
de omgeving. Het is eigenlijk een stukje
dierentuin, de kinderen vinden de
biggetjes grappig, vooral als ze door de
stal ravotten. Je kunt de kraamkamer
zien, waar de zeugen met hun kroost
verblijven, daarnaast is er de beddenstal
waar de wat oudere biggen opgroeien en
de grote stro-stal is het verblijf van alle
moederdieren in de periode dat ze geen
biggen hebben. In deze ruimte kunnen ze
rondscharrelen en gaan liggen hoe en
waar ze willen. Ik heb momenteel
ongeveer 750 fokzeugen in dit bedrijf,
vertelt Maarten verder. De mensen
kunnen hier zelf oordelen hoe het er aan
toegaat op een modern varkensbedrijf. Ik
vind het erg leuk dat ik zo een bijdrage
kan leveren om een positief beeld van
onze sector te schetsen. Dat beeld heeft
de familie Baars ook meegekregen. “Bij
ons in Hoofddorp zie je alleen maar
vliegtuigen”, zegt Henk Baars. We wonen
3 kilometer van Schiphol af. We genieten
echt van de rust en stilte van het
Brabantse land. We verblijven nu op de
eco-camping van de familie Renders aan
de Biezen en van daaruit bezoeken we
interessante dingen in de omgeving. Mijn
kleindochter heeft het hier prima naar de
zin en ze heeft genoten van de biggen.
We geven haar de eer van de 100.000ste
bezoeker.
JWP
Herenkapsalon W. van Bakel:
De kapsalon is wegens vakantie
van 3 t / m 17 juni 2013 gesloten.
Vanaf dinsdag 18 juni 2013 zijn wij
weer geopend.
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De Zonnebloem
De jaarmarkt is al weer enige tijd
geleden. Het bestuur en de medewerksters van de Zonnebloem Aarle-Rixtel
willen graag onze donateurs en de
kopers van de lootjes hartelijk danken
voor hun geweldige steun die wij mochten
ontvangen. De opbrengst is dit jaar
bijzonder goed. Met de opbrengst van de
collecte, de jaarmarkt en de loten verkoop van de Nationale vereniging kunnen
wij onze gasten diverse ontspanningsmiddagen, een reisje, een boottocht
aanbieden. Met de loten van de Nationale
vereniging worden tevens de vakanties
van de gasten mede mogelijk gemaakt.
Ook dit jaar zullen we bij de MCD deze
loten te koop aanbieden. Uw steun
stimuleert onze medewerksters om met
hun werk door te gaan. Nogmaals hartelijk dank. Het bestuur van de Zonnebloem
Aarle-Rixtel.

Ontmoetingsgroep voor
nabestaanden
na overlijden partner.
Stichting Rouwbegeleiding Helmond e.o.
“omzien naar elkaar” start in het najaar
met een nieuwe ontmoetingsgroep voor
nabestaanden die hun partner een half
jaar of langer geleden verloren hebben.
Lotgenoten kunnen elkaar in deze groep
tot steun zijn bij het verwerken van hun
verlies en bij het zetten van de eerste
stappen naar een ander leven.
Een groep van maximaal acht deelnemers/sters, komt acht keer bij elkaar op
dinsdag-middag van 14.30 u tot 16.30 uur
in het Gezondheidscentrum Leonardus,
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Wethouder Ebbenlaan 131 in Helmond.
De begeleiders hebben een opleiding
gevolgd bij Landelijk Steunpunt Rouw
(LSR). De ontmoetingsgroepen zijn een
initiatief van de gezamenlijke kerken in
Helmond, maar staan open voor iedereen,
kerkelijk of niet kerkelijk,
uit Helmond en omgeving.
Voor meer informatie en/of aanmelding:
Mieke Diepstraten 0492-551940
www.rouwbegeleidinghelmond.nl
info@rouwbegeleidinghelmond.nl

Dankjewel uit de grond van mijn hart.
Wat een fantastisch initiatief,
Voor ons on- en doodgeboren lief.
Lang of kort onder ons hart gedragen,
Van binnen bleef het altijd knagen.
Nu is er een prachtig monument,
Stil verdriet wordt hier erkend.
Hoe anders zou het kunnen zijn,
Zonder deze diepe pijn!
In onze harten altijd een plekje,
Op het kerkhof nu een stekje.
God heeft vele kindjes tot zich
genomen,
Hun bestaan is ons ontnomen.
Door engelenvleugels ontfermd,
Zijn ze voor altijd beschermd.
Diep ervaren levenslessen,
Hartelijk dank kunstenaressen.
Het verbeelden geeft kinderen een
gezicht,
Wat menig vader en moederhart verlicht.
Geweldig dat dit is gerealiseerd,
Alle medewerkers gefeliciteerd.
Negatief wordt positief,
Mensen heb het leven lief!!!
Warme groet Dinie Kweens

www.gemeenschapsblad.nl
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Lezen à la carte voor het
Basisonderwijs
Bibliotheek De Lage Beemden biedt met
trots een spiksplinternieuwe webshop
aan voor het basisonderwijs.
Via de webshop kunnen basisscholen
snel en rechtstreeks de programma’s van
de bibliotheek bestellen waaraan zij
behoefte hebben. De webshop is te
vinden op
w w w. b i b l i o t h e e k l a g e b e e m d e n . n l /
onderwijs.
Bibliotheek De Lage Beemden en het
basisonderwijs werken al lange tijd
samen aan de taalvaardigheid van leerlingen. Speciaal voor de leerlingen zijn
door de bibliotheek programma’s samengesteld waar leesplezier, mediawijsheid,
woordenschat én ouderbetrokkenheid
steeds worden beklemtoond. Scholen
nemen de programma’s op in hun jaarplanning en voeren ze gedurende het jaar
in diverse leerjaren uit. Enkele voorbeelden zijn: De ongelooflijk bijzondere
boekeneter voor groep 3, Dans van de
drummers voor groep 5 of Weg uit de
Peel voor groep 7 of 8.
De Mediacoach van De Lage Beemden
verzorgt regelmatig een les in de klas:
over veilige en betrouwbare websites
bijvoorbeeld: Websites4U. Of de hele
klas krijgt les van de Mediacoach en
behaalt zo het diploma Veilig Internet.
Of het Zomerlezen voor leerlingen,
leerkrachten én ouders. De masterclass
leesbevordering in september voor
leerkrachten. Of een lezing tijdens een
ouderavond door de Mediacoach: Share
the fun, uw kind en nieuwe media!
Ach, er zijn legio leuke, interessante en
doelmatige programma’s. Zo veel, dat
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vraagt om een webshop. En zoals
gezegd: die is er!
Neem vooral eens een virtueel kijkje! En
bezoek ons in een van onze vestigingen.
De adressen en openingstijden vindt u via
www.bibliotheeklagebeemden.nl

Dutch Technology Week in
Bibliotheek Gemert
Van 31 mei tot en met 7 juni 2013 wordt
voor de tweede keer de Dutch Technology
Week (DTW) georganiseerd. Bij de
bibliotheken in de Brainport Regio vinden
onder de naam ‘BiblioTech’ mini-exposities en demonstraties plaats, waarbij
iedereen kennis kan maken met de
hipste hightech. BiblioTech is gratis
toegankelijk, voor jong en oud.
Ervaar tijdens de Dutch Technology
Week hoe leuk en spannend het is om
oog in oog te staan met uitvindingen die
de wereld veranderen! In de bibliotheken
van Gemert, Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best, Geldrop en Valkenswaard
worden drie hippe hightech fenomenen
gepresenteerd, die nu toegankelijk zijn
voor iedereen. Zelf robots bouwen, 3Dprinten of een slimme elektronicatoepassing in elkaar knutselen? Hier ontdek je
voorbeelden die makkelijk te maken
zijn... en betaalbaar! De expo’s zijn
gedurende de DTW te bezichtigen tijdens
de openingstijden van de bibliotheek.
Op zaterdag 1 juni vindt in Bibliotheek
Gemert een demonstratie plaats rond
3D-printen. Tijdens de demonstratie kun
je het wonder van 3D-printen zelf meemaken.
MAD emergent art center uit Eindhoven
verzorgt de demo’s, met onder meer
voorbeelden
van
3D
geprinte
speelgoedonderdelen die Lego, K’nex en
nog meer bouwsystemen aan elkaar
koppelen.
Heb je vragen die je hierover altijd al had
willen stellen? Plug dan in op de kennis

www.autoschadeverbakel.nl
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van de aanwezige experts.
Ook zo’n demonstratie aan den lijve
ondervinden? Kom op 1 juni tussen 11.00
en 14.00 uur naar Bibliotheek Gemert!
Bij alle activiteiten geldt: entree gratis,
aanmelden niet nodig.
Meer
informatie:
www.dutchtechnologyweek.com
en
www.bibliotheeklagebeemden.nl

Grote boekverkoop Bibliotheek
Beek en Donk
In Bibliotheek Beek en Donk vindt vanaf
21 mei een grote boekverkoop plaats van
afgeschreven boeken. Iets voor uw
vakantiekoffer?
De bibliotheek verkoopt veel afgeschreven
boeken tegen een spotprijsje. Sla uw
slag tijdens de openingstijden van de
bibliotheek.
De bibliotheek is tot begin september
gewoon open in de tijdelijke huisvestiging
in het oude gebouw van basisschool De
Raagten, Lage Heesweg 5 in Beek en
Donk.
Voor
meer
informatie
kijk
op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Stichting Zelfhulp Netwerk
Zuidoost Brabant
Een leven na seksueel misbruik valt
zeker niet mee. Je wilt wel, je probeert
van alles en toch lukt het maar niet. Wil
je hierover praten, ervaringen uitwisselen
met bondgenoten wat het met je doet in
je dagelijks leven? Meld je dan aan via:
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost
Brabant
040-2118328
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
of
rechtstreeks bij Mariska, voorzitter van
de groep: 06-81393901. De groep
bestaat uit mannen en vrouwen. De
bijeenkomsten vinden plaats in gebouw
De Kroon aan de Kronehoefstraat 21-29
in Eindhoven.

Op zondag 2 juni bruist Huize Padua van
activiteiten

Zomermarkt Huize Padua
Met de jaarlijkse zomer- en rommelmarkt
als trekpleister verwachten we weer
duizenden bezoekers op het terrein van
Huize Padua aan de Kluisstraat 2 in
Boekel.
In het sfeervolle park van Huize Padua
staan maar liefst 130 kramen en 70
grondplaatsen opgesteld. Medewerkers
en cliënten verkopen er onder andere
ambachtelijk gemaakte producten en
particulieren bieden tweedehands spullen
te koop aan. Ook aan entertainment door
en voor cliënten, buurt en ander (jonge)
bezoekers is gedacht. De kermisattracties zullen de jongeren zeker aanspreken
en voor de liefhebber is er een kleine
oude ambachtenmarkt.
Percussieband
Brandeleros,
de
Happyband uit Uden, de Muziekvrienden
uit Boekel, djembégroep Mátanga
YáMbula en het duo Peer & Geer zorgen
voor de muzikale noot. Natuurlijk is er van
alles te eten en te drinken en kunt u ook
alles rustig bekijken vanaf de supergezellige terrasjes.
De markt is vanaf 10.00 uur open en in
verband met de te verwachte drukte raden
wij u aan om met de fiets te komen.
De entree bedraagt € 2,- per persoon;
voor kinderen tot 12 jaar is de toegang
gratis.

DAR

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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harmonie wat terug voor het Anjerfonds.

Harmonie De Goede Hoop

De Goede Hoop collecteert voor het
Anjerfonds
De Anjeractie is de collecteweek van het
Prins Bernhard Cultuurfonds (Anjerfonds),
die dit jaar in de week van 26 mei t/m 1
juni plaatsvindt. In deze week kunt u een
lid van harmonie De Goede Hoop aan de
deur verwachten als collectant voor dit
fonds.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland met financiële bijdragen voor
projecten. Mede door de opbrengst van
de collecte kan het Cultuurfonds bijna
3.500 projecten ondersteunen: voor de
aanschaf van instrumenten van de
plaatselijke harmonie, voor de restauratie
van historische schepen, of voor een
cabaret- of muziekfestival.
Voor (jong) talent heeft het Cultuurfonds
een beurzenprogramma ontwikkeld, dat
bestaat uit studiebeurzen voor afgestudeerden aan hogeschool of universiteit en
uit ondersteuningsmogelijkheden voor
musici en beeldend kunstenaars.
Het Cultuurfonds onderscheidt vijf werkterreinen: podiumkunsten, beeldende
kunst, monumentenzorg, geschiedenis
en letteren en natuurbehoud. Het fonds
richt zich op activiteiten in Nederland,
maar ondersteunt ook projecten die de
Nederlandse cultuur in het buitenland
uitdragen. Daarbij gaat het vooral om het
behoud of de beschrijving van Nederlands
cultureel erfgoed ter plaatse.
Voor de activiteiten van het Cultuurfonds
is per jaar tussen de 20 en 25 miljoen
euro beschikbaar, afhankelijk van de
inkomsten. Harmonie De Goede Hoop
heeft in het nabije verleden diverse malen
een subsidie van het Anjerfonds ontvangen voor de aanschaf van nieuwe
instrumenten. Door vrijwilligers beschikbaar te stellen voor deze collecte doet de

Talenten avond en oude stijl jazz
bij Wim Beeren Jazz Society op
29 mei
Op woensdag 29 mei vindt er bij Wim
Beeren Jazz Society een talenten avond
plaats met daarna een oude stijl
jazzconcert. Plaats van handeling is
zoals altijd café Van Bracht aan de
Kerkstraat in Aarle-Rixtel. Voor de
talenten tekenen o.a. leerlingen van het
Gemertse Commanderij College, maar
ook andere muzikanten die graag eens
een keer het podium willen betreden,
kunnen zich op de avond zelf aamelden
en zijn dus welkom!
Aansluitend zal Carel Martin met een
zogenaamde “all star” dixieland formatie
een concert verzorgen, onder wie Ton van
Kampen, Geri van Gerwen, Peter Krijnen,
Jaap van Arkel, Egbert van Woesik en
John Verbunt.
Deze avond, die waarschijnlijk vol zit met
verrassende optredens, begint om 20.30
uur en de entree is gratis.
Wim Beeren Jazz Society: Toptalent
op een bruisend en inspirerend jazzpodium, waarbij je in een ongedwongen
en gezellige sfeer oude bekenden en
nieuwe vrienden ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl
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Aarle-Rixtel draaide door tijdens
het weekend van Hemelvaart
Afgelopen weekend vond de 32ste editie
van de Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel
plaats. Dit jaarlijks terugkerend evenement, waarvoor het hele dorp uitloopt,
was ook dit jaar weer een groot
spektakel.
Op Hemelvaartsdag gingen de Dorpsfeesten van start met een jaarmarkt.
Deze dag, die vertier bood voor jong en
oud, was door de vele activiteiten en het
prachtige weer een daverend succes.
De vrijdag stond voor de jeugd in het
teken van spellen en de optredens. In de
avond gingen de volwassenen van start
met de geheel vernieuwde quiz, gepresenteerd door Rico Verbakel.
Op zaterdag mocht de jeugd
nogmaals aantreden voor hun
deelname aan de zeskamp. Hier
streden de kinderen tegen elkaar
met 8 geweldige spellen, waaronder
een skelterrace en kruiptunnel.
Dezelfde avond mochten de
volwassen laten zien wat ze in huis
hebben wat betreft zang-, dans-, en
creatief talent tijdens het cultureel
gebeuren. Dit gevolgd door een
spetterende avond verzorgt door DJ
Erik Kerkhof.
Tenslotte brak de zondag aan. Op
deze laatste dag van de

Pagina 21
Dorpsfeesten
gingen
de
volwassenen de strijd aan met de
zeskamp. Ondanks de gezellige
feestavond van de voorgaande
dag, was iedereen toch weer vroeg
uit de veren. De avond stond in
het teken van de finale. Het
winnende optreden van de jeugd
(BIG) mocht deze avond openen.
Vervolgens kon men genieten van
de beste acht optredens van de
volwassenen. Tussendoor werden
de winnaars bekend gemaakt van
de quiz, de mooiste joker en de
zeskamp. Uiteindelijk werden na de
optredens ook de winnaars van de
optredens en de totaaluitslag gegeven.
De avond en hiermee de dorpsfeesten
werden besloten met een gezellige
afsluiting van DJ Erik.
2013 was weer een geweldig jaar voor de
Dorpsfeesten. Alle ploegen waren weer
razend enthousiast en de sfeer was
geweldig. Kijk voor meer informatie over
de dorpsfeesten op
www.dorpsfeesten.info of de
facebookpagina
www.facebook.com/dorpsfeesten
Winnaar bij de jeugd: We doen mar wa
Totaaluitslag volwassenen:
1. Blitz
2. Kiele Kiele
3. Weinig kans
Troef

ReportAd:
Handboogvereniging
“De Eendracht” eindelijk naar
een vaste bestemming?
Handboogvereniging De Eendracht is
haar bestaan begonnen in café Heesius
op de hoek Kerkstraat / Kouwenberg in
1858. In de loop der jaren zijn ze verschillende malen verhuisd. Ze hebben geschoten bij diverse cafés in Aarle-Rixtel.
De laatst bekende is café-zaal van
Bracht, waar ze 67 jaar te gast zijn
geweest. In de jaren 1970 zijn de banen
aldaar overkapt. Daarvoor waren zij te
gast bij café van den Heuvel aan de
Dorpsstraat, nu café De Vrienden. Ook
zijn ze enkele jaren bij weduwe Th. Van
Brug op de hoek Koppelstraat / Lieshoutseweg te gast geweest. Evenals bij café
Donkers. Maar aan de gastvrijheid bij
café-zaal van Bracht kwam in 2008 een
einde. Het terrein achter het café werd
verkocht aan de MCD en De Eendracht
kwam daardoor zonder schietbaan te
staan. Reportad is op bezoek bij Jan
Coolen, sinds 1981 de penningmeester
van de Eendracht. Jan vertelt wat zich de
laatste jaren heeft afgespeeld. We gingen
op zoektocht waar we terecht konden.
Theo Loomans op de Bosscheweg bood
ons als tijdelijke oplossing dat we op zijn
terrein mochten komen schieten. Dus
enkele units aangeschaft om als kantine
en opbergruimte dienst te laten doen. De
gemeente had voor ons geen directe oplossing voorhanden en gedoogde zolang
het tijdelijke onderkomen. We waren al
tien jaar bezig met de accommodatie bij
van Bracht, renoveren of nieuw. Toen we
daar niet meer terecht konden, moesten
we gaan uitkijken naar een nieuw onderkomen. We kwamen toen op units uit die
gebruikt werden als noodlokalen voor het
onderwijs. De oude gemeentewerf kwam
in beeld als nieuwe locatie. De vergunning werd aangevraagd, maar in de
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aanvraag stonden enkele onduidelijkheden. De nokhoogte was niet aangegeven.
De buurt wees de gemeente daarop,
waardoor aanpassingen voor de nodige
vertraging hebben gezorgd. Ook Welstand had de nodige opmerkingen, waardoor alle in het zicht zijnde afvoerpijpen
afgetimmerd moesten worden. Dat
betekende dat de hele zijkant een extra
wand moest krijgen. Ook de aansluiting
op de nutsbedrijven had de nodige
consequenties. We mochten niet aansluiten op de bestaande leidingen van de
brandweer of oude gemeentewerf met
een meter ertussen. Kosten zo’n tien
duizend euro. Daarnaast kwam de firma
Haghorst met een nieuw probleem aanzetten. De opslag van de gekochte units
ging geld kosten. Ze hadden de ruimte
namelijk zelf nodig. Dus gingen we op
zoek naar een locatie waar we de units
konden wegzetten. Pieter Verschure
bood ons aan om deze bij hem zolang
weg te zetten. Wij blij, maar het betekende wel extra kosten van transport en
twee grote kranen om ze te laden en te
lossen. Nu we dadelijk kunnen verhuizen
naar de oude gemeentewerf, hebben we
deze kranen en diepladers opnieuw nodig
om te verhuizen van Loomans en van
Verschure. Hopelijk kunnen we dit realiseren voor de vakantie. Als we alles
hebben geplaatst, hebben we een
kantineruimte van 12 bij 15 meter. Het
schietgedeelte is 40 meter lang en zes
meter breed. Er worden zes banen
aangelegd. We hebben de mogelijkheid
om ernaast nog zes banen aan te
leggen. We hebben daarvoor reeds de
vergunning gekregen. De units hebben
een betonnen vloer en de wanden zijn
optimaal geïsoleerd (15 cm dik). Ze
moeten in principe zo’n 40 tot 50 jaar
meekunnen. Ze hebben een damwand
profiel. Ik vraag aan Jan: hoe hebben jullie
dit allemaal kunnen betalen? We zijn
goed gesponsord door de Rabobank,
onze beschermheer en vrouw, Gerard en

Bericht van:
Truus van Ganzenwinkel, en oud voorzitter Harrie en Riet Vos. Anders hadden
we niet meer bestaan. Alles bij elkaar
kost het een enorm bedrag. Je kunt dan
wel een reserve hebben, maar op zo’n
grote verandering en investering is een
kleine club zoals we zijn, niet berekend.
We hebben op dit moment zo’n 35 leden,
waarvan 10 jeugdleden(10-18 jaar). We
hebben jarenlang een ledenbestand van
ongeveer 25 leden gehad. We zijn de
oudste sportvereniging van Laarbeek. We
bestaan dit jaar namelijk 155 jaar. We
hopen in het najaar een grandioze
opening te kunnen realiseren. Van het
Dorpsplatvorm hebben we het jeugdmateriaal geschonken gekregen. Reportad
vraagt aan Jan Coolen of het mogelijk is
om te schieten met een gezelschap? Jan
vertelt dat zij onder begeleiding van enkele leden aan gezelschappen schietles
geven. Voor het gebruik van het materiaal
en consumpties dient wel een vergoeding
te worden betaald. Jan vertelt ook dat
schieten met pijl en boog weer in de
belangstelling komt te staan. Het is een
leuke en enerverende sport. Ja, zegt Jan,
je staat versteld dat iemand vanaf het
begin reuze goed schiet. Vanuit
gezelschappen komen er soms nieuwe
leden bij. In de loop der jaren hebben we
veel geleerd. Sinds dat we bij van Bracht
weg zijn, leggen we afspraken schriftelijk
vast. Zodat we niet opnieuw voor
verrassingen komen te staan. Reportad
wenst de handboogvereniging De
Eendracht een goede toekomst toe,
hopelijk dat zij de laatste obstakels
overleven. Dat zij met zn allen de
inrichting kunnen realiseren. Want van de
vrijwilligers dienen zij het ‘te hebben.
Anders is een home niet te realiseren.
Jan, bedankt voor het gesprek en Petra
bedankt voor de lekkere koffie.
Reportad.
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Gratis zomeravond bridge
Bridgeclub “Over the bridge” organiseert
in de zomermaanden elke maandagavond (met uitzondering van de bouwvak
vakantie) gratis bridgeavonden in De
Tapperij, Kerkstraat 22 in Beek en Donk.
Dit begint op 27 mei en is voor het laatst
op 26 augustus 2013.
Op deze avonden kunnen ook niet-leden
van “Over the bridge” meedoen.
U kunt zich, met uw partner, gratis aanmelden tussen 19.00 uur en 19.15 uur.
Het bridgen begint om 19.30 uur.

De grote expositie op Zondag 2 Juni over
de natuur in Laarbeek wordt mede
mogelijk gemaakt door de volgende
Aalese leden van Kiek nou, Marcel van
de Kerkhof (wekelijks in de Mooi Laarbeek) Paul Colen, Ineke Groenendaal de Waard, Bert Lemmens, Ben van
Noordwijk, Piet Segeren, Marieke
Bouwman- Pijnenburg,Gerrit Post, Henk
Beniers, Frans van den Heuvel, Nico van
der Wielen, Michel Verhoeven en
Natuurlijk Arjan Jeurgens.
Laat u verrassen en kijk mee door de
lens van de natuurfotograaf door middel
van de geweldige foto‘s tijdens het
kikkerconcert !
Gr Michel Verhoeven Kiek nou !
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Natuurmarkt Helmond
In stadswandelpark de Warande is het
altijd goed toeven, maar op ZONDAG
2 JUNI is het extra leuk om er naartoe te
gaan. Dan vindt hier van 12.00 tot 17.00
uur de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond
plaats. In bijna 50 kramen geven organisaties en verenigingen demonstraties en
voorlichting op het gebied van natuur,
milieu en duurzaamheid, gericht op het
hele gezin! Deze markt, met ieder jaar
vertrouwde en nieuwe deelnemers, biedt
de nodige doe-activiteiten en interactie
met het publiek, zodat je je geen moment
hoeft te vervelen. De Natuurmarkt met
zijn gevarieerde activiteiten is nietcommercieel van opzet en daarmee uniek
in haar opzet. De toegang is GRATIS.
Divers
Tijdens de Natuurmarkt Helmond, georganiseerd door de Imkersvereniging
Helmond e.o. en Stichting Duurzaam
Helmond, komt de natuur in al haar
aspecten aan bod. Er zijn demonstratiekasten met bijen, je kunt zien hoe een
bijenkorf en kunstraten worden gemaakt
en natuurlijk kun je honing proeven. Maar
er is veel meer te zien en beleven. Zo is
er iemand die van afvalhout schitterende
dingen weet te maken en kun je bij het
Natuurkanaal kijken wat er allemaal live
in de natuur gebeurt. Ook het thermolab
zal aanwezig zijn: zij demonstreren hoe
mens en dier hun lichaamstemperatuur
regelen.
Verder kun je deelnemen aan een
speurtocht, staan er microscopen klaar
om te kijken naar de kleine wereld en
kun je alles te weten komen over wat
kruiden voor je kunnen doen. Ook is er
volop informatie over zaden van wilde
planten en vele natuurproducten zoals
propolis (bijenbalsem), stuifmeelkorrels
en koninginnegelei.
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Kinderen
Speciaal voor kinderen zijn er huifkartochten door De Warande en worden er
pannenkoeken gebakken. Kinderen
kunnen ook zelf actief bezig zijn met
bijvoorbeeld het rollen van kaarsjes, het
vlechten van boompjes van wilgentenen of
het maken van vogelnestkastjes. Daarnaast kunnen de allerkleinsten zich laten
schminken.
Locatie
De Natuurmarkt wordt gehouden in en
rondom De Bijenhal in stadswandelpark
De Warande.
De Natuurmarkt is ook heel goed te
combineren met een bezoek aan een
gratis concert in het Carat-muziekpaviljoen van 12.00 tot 14.00 uur, het
slaan van een balletje op de midgetgolfbaan, of met een bezoekje aan het
dierenpark. Ook is er in de Warande een
gezellig restaurant gevestigd. Al met al
voldoende mogelijkheden om er een
compleet dagje uit van te maken!!
Wilt u een indruk krijgen van eerder
gehouden Natuurmarkten in Helmond,
dan kan dat via de website
www.imkersvereniginghelmond.nl
Ad van Grinsven
Tel. 0492 – 382914
awvangrinsven@onsbrabantnet.nl

Rectificatie
Enkele weken geleden hebben wij als
Stichting Scootmobielpark Laarbeek een
artikel geplaatst over de start van de
lessen die wij verzorgen.
Per abuis is daarin vermeld dat de lessen
€ 30.- kosten .
Dat klopt voor de cursisten van buiten
Laarbeek. Maar de deelnemers binnen
Laarbeek hoeven slechts € 10.- per
cursus te betalen
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De Meikever

Sinds we van onze premier Mark Rutte
niet meer mogen somberen ben ik
ongemeen positief aan het denken en op
zoek naar opwekkende en vrolijke zaken.
Vanaf vandaag hebben we geen somber
weer meer, ongeacht wat Johan V. uit A.
hierover te zeggen heeft. Hij is trouwens
een artiesten carrière begonnen, dus
moet hij zich niet meer met het weer
bemoeien. Dat gaan we vanaf vandaag
heel luchtig bekijken en dan ben je snel
klaar. Wat een natte moesson, hagel en
rukwinden, in een etmaal bijna net zo
veel neerslag als gemiddeld in de maand
mei, voor morgen zware buien met hagel,
ander onderwerp dus. Er zijn nog genoeg
leuke dingen. De Albers Pistoriusstraat
heb ik deze week uitgeroepen tot de
mooiste straat van Aarle-Rixtel, zo niet
van heel Nederland. Wat een uitbundig
bloeiende kastanjebomen, wat een
imposante reuzen bij de entree van ons
dorp. Geweldig al die witte bloesemtorentjes in het frisse lentegroen. Alleen
moeten de bewoners weer “ sneeuw”
ruimen als de bloesem gaat vallen. Maar
dat nemen ze wel voor lief, als dank voor
dit prachtige voorjaarsboeket. De reuzen
op het Heuvelplein zijn iets minder
imposant maar nog altijd goed voor een

Pagina 27
mooi plaatje rond ons aller “pumpke” en
de terrasjes. Als fanatieke natuurliefhebber heb ik natuurlijk gedauwtrapt of
dauw getrapt als U dat wilt. De
harmonieën van Laarbeek gingen de rust
op het Laar verstoren, ik ben zondagmorgen vroeg op Croij geweest en dat
was in een woord betoverend. De vredige
stilte rond het kasteel, een magnifiek
plaatje in de vroege ochtendzon. De
kleuren zijn dan intenser en de
dauwdruppels geven een glinsterend
effect als diamantjes op de bladeren.
Alleen al de geur van de lelietjes der
dalen in het beukenbos langs de oprijlaan, de seringen bij verschillende
huizen, de Gelderse rozen in het tuintje
en al die meidoorns. Ze nodigen uit tot
heel diep inademen en volledig genieten
van de ochtendlucht. Het is lente. Het
slakkenpad achter het kasteel is een
ontdekkingsreis in de planten-en dierenwereld. De bittere geur van de hondsdraf,
prachtige boeketten fluitenkruid. Overal
boterbloemen, klaver en de kleine
ereprijs. De jonge knotwilgen langs de
sloot staan als stramme soldaatjes in
een rij. Ze staan wel erg dicht bij elkaar.
Misschien sneuvelen er nog wel een paar,
soldaatjes eigen. Maar ze zien er
gelukkig kerngezond uit. Mijn blik valt op
het ooievaarsnest. Ik bespeur beweging,
het zal toch niet. Nee, inderdaad niet,
geen ooievaar. Er zit een verkeerde vogel
op het nest, een levensgrote nijlgans. De
wederhelft zit beneden in het weiland te
protesteren, te hoog voor onze kuikens
hoor ik ze roepen. Zoals bekend gaan
nijlganzen rustig op hogere plaatsen
broeden en moeten de gansjes maar zien
dat ze beneden komen. Ik moet nog zien
dat ze zich daar definitief gaan vestigen.
Aan de rand van Broos z’n boomgaard
staat een reegeit rustig te grazen. Haar
buikje is welgevuld, meer dan gras alleen
meen ik van een afstand te zien. Dat
worden zeker een of twee nakomelingen
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in de komende weken.En dan de verrassing. Reinaert de vos zelf komt aanlopen, kijkt een keer naar het ree, te groot
zie ik hem denken. Hij zoekt verder in
het gras naar prooi, het mag gerust een
mol of een muis zijn. Ik kan het niet
laten, de oude truc van mijn opa. Even op
de vingers piepen, zoals een konijn in
nood. En weer lukt het. De vos maakt
een haakse bocht en komt aangesprongen. Tot op vijf meter nadert hij,
gaat gewoon zitten en kijkt naar mij.
Slechts gescheiden door de sloot en wat
bramen kijk ik hem recht in de ogen. Ik
had de camera klaar, dus hij staat er
weer op.Een bijzondere ontmoeting. De
vos kuiert op zijn gemak verder in de
richting van de huizen . Er wonen nog
een paar kippen op Croij, nog wel. De
eikenlanen rond het kasteel blijven
imponeren. Hier schuifelden in vroeger
eeuwen jonkheren, edellieden en ander
adellijk spul. Hun onderdanen werkten
zich op de boerderijen uit de naad om de
penningen aan de kasteelheer te kunnen
betalen. Die nam het er meestal goed
van. Er is niet veel veranderd want we
betalen ons nog steeds scheel aan
belastingen en met stijgende verbazing
krijgen we te horen in welke bodemloze
put onze miljoenen telkens verdwijnen.
Maar we mogen niet somberen, pas op.
Daar is vanmorgen zeker geen reden
voor. Ik zie in het boompje iets verder
zenuwachtig gefladder. Een tjiftjaf. Ik ben
getuige van een kort maar hevig liefdesspel. Het vrouwtje zat halfweg op een
takje, het mannetje kwam afdalen uit de
top. En het was niet meer dan tjif, pats er
bovenop en binnen een seconde meteen
tjaf, wegwezen. Zij schudde nog even
haar verenpak. In de maand mei legt ook
de tjiftjaf een ei. De volgende onverwachte ontmoeting had ik met de kleine
roodborsttapuit. Zenuwachtig gedrag aan
de slootkant. Later thuis zag ik op de foto
het kleine groene rupsje in de snavel. Ik
had waarschijnlijk vlakbij het nest
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gezeten. Laat ze maar ongestoord opvoeden. Ik geniet nog even op het bankje
totdat de verse koffie thuis lonkt.
Dauwtrappen op Croij is de moeite
waard, wel zonder harmonie, anders
zouden de foto’s nooit gelukt zijn.
De meikever.

Oproep voor
leiding tijdens
de jeugd3daagse!
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die
ons mee kunnen helpen tijdens de
jeugd3daagse op 6,7 en 8 augustus!
Er hebben zich weer veel kinderen
ingeschreven en wij willen er voor zorgen
dat de begeleiding hiervoor ook verantwoord verloopt. We willen de groepen
niet te groot maken en zijn dus nog op
zoek naar leiding! Als we niet genoeg
leiding hebben moeten we helaas
gaan loten wie er dit jaar niet mee
mag doen! Ieder jaar is het nog gelukt
om alles rond te krijgen en we gaan er
ook dit jaar weer vanuit dat het gaat
lukken, maar dan zal nog een aantal
ouders zich op moeten geven als leiding!
Kinderen waarvan de ouders mee helpen
kunnen nooit uitgeloot worden. Dit geld
dus alleen als je niet mee helpt! Neem
dus niet het risico dat je kind niet mee
kan doen tijdens deze super leuke
dagen! En geef je gewoon op bij Hans
Schepers 383758 of bij Elke Beekmans
382778.
Ook als je je maatschappelijke stage bij
ons wilt volgen is dat natuurlijk mogelijk!
Hiervoor geef je je ook op bij Elke
Beekmans 382778 of bij Nadine Kuhn
465250.
Voor meer informatie kun je kijken op
onze website. www.jeugd3daagse.nl
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Bouwvak vakantie
11 July t/m 25 july GESLOTEN

Bericht van:

2 juni 2013.
Kikkerconcert
IVN Laarbeek
IVN Laarbeek organiseert op zondag 2
juni 2013 van 12.00 tot 18.00 uur diverse
activiteiten op het IVN terrein in “de Bimd”
aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel. Let
hiervoor op onze nieuwe richtingsborden.
Hiermede schenkt het IVN ook dit jaar
extra aandacht aan de waarde van water
voor Laarbeek.
Kikkerconcert: Na het succes van voorgaande jaren wil het IVN het Kikkerconcert in “de Bimd” ook dit jaar weer tot
een geweldig “natuurmoment” maken.
De basis van een kikkerconcert is een
activiteit in de periode dat de kikkers
kwaken. Bij het juiste weer zullen veel
groene kikkers van zich laten horen. Dit
“gekwaak” zal worden afgewisseld met
muziek van 3 muziekgroepen. De muziek
zal dit jaar wordt verzorgd door het Beek
en Donkse buurtorkest Röllik Goewd,
met gezellige muziek en door The
Feliciano’s, een leuke band die blue
Grass, Folk en Country speelt, echt een
gezelligheidsband. Tevens zal de tweemansformatie, The Hoodoo Monks,
lekkere vijftiger jaren blues ten gehore
brengen. Deze muziekgezelschappen
zullen dus onze kikkers muzikaal gaan
ondersteunen op 2 juni.
Nieuw!! Het educatieve kikkerpad: Rond
de poel en door het bos met de
knuppelbruggetjes is een educatief
kikkerpad voor de jeugd aangelegd. Dit
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kikkerpad is ontworpen door een Laarbeekse kunstenares. Onze kinderen
kunnen hier, aan de hand van een
speurtocht, allerlei opdrachten doen,
vragen beantwoorden en op deze manier
alles over kikkers te weten komen.
De Beemd: Diverse kinder(water)activiteiten: Het IVN terrein ligt in een schitterende omgeving. Op het terrein bevindt
zich een onlangs gerenoveerde poel.
Speciaal voor de jeugd zijn er hier
verschillende wateronderzoekjes en
proefjes gepland. Natuurlijk gaan we met
een schepnet de poel op waterbeestjes
monitoren. Het IVN heeft een nieuwe
prachtige loopbrug over de poel zodat we
nog beter kunnen “slootje prutten”. De
jeugd kan vervolgens struinen rond de
poel, op het vogelpad en op ontdekking
gaan bij de insectenmuur, varenwand,
muizenruiter, vleermuizenkelder en
egelschuilplaatsen.
De Laarbeekse natuur: In het IVN gebouw
“De Bimd” wordt een fototentoonstelling
gehouden over natuur in Laarbeek. Alle
foto’s, die door leden van de IVN Natuurfotowerkgroep “Kiek Nou” zijn gemaakt,
maken duidelijk hoe mooi Laarbeek is
door het oog van de natuurfotograaf. Een
paar van deze unieke foto’s zijn als
kaarten uitgegeven en deze dag verkrijgbaar. Rondom de poel komen een aantal
kraampjes te staan waar informatie kan
worden verkregen over de diverse
werkgroepen binnen I.V.N. Laarbeek
zoals o.a. de waterwerkgroep, de weidevogelwerkgroep van het Laarbeeks
Landschap, de IVN vogel-werkgroep “ de
Ortolaan”, jeugd-IVN en de florawerkgroep. Vorig jaar heeft het IVN het
ommetje door de Beemd hersteld en op
onderdelen “natuurlijk” ontwikkeld.
Natuurgidsen, die zijn afgestudeerd op
ons natuurgebied in de Beemd, zullen in
dit unieke gebied rondleidingen verzorgen
zodat het gebied meer leesbaar en
begrepen wordt en er nog meer van
genoten kan worden.

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Bericht van:
Insectenmuur
Gedurende het voorjaar is er in de IVN
tuin een insectenmuur gemaakt. Een
gespecialiseerde IVN gids zal uitleg
geven over deze insectenmuur. Mogelijk
kunnen we ook de mierenleeuw bezig
zien bij de bijzondere wijze waarop dit
insect zijn maaltijd organiseert.
Theetuin: Het IVN terrein ligt in een
schitterende omgeving, genaamd “ de
Beemd”. Alleen deze ligging al is een
bezoek meer dan waard. Het terrein heeft
de afgelopen jaren een metamorfose
ondergaan en is nog “natuurlijker”
ingericht.
Vanuit de schitterend bij de poel gelegen
theeschenkerij bij het IVN-gebouw kunt
u, al genietend van de muziek en de
producten van deze theeschenkerij,
herkennen dat de omgeving van de
Beemd u duidelijk maakt dat Laarbeek
met recht “ Waterpoort van de Peel” is.
Wij nodigen u van harte uit op deze dag
IVN Laarbeek
OPEN DAG VOLKSTUINVERENIGING
“DE KOPPEL”
tevens houdt volkstuinvereniging “DE
KOPPEL” open dag op 2 juni van 12.00 18.00 uur. Onze volktuinen bevinden zich
naast het IVN-terrein.
Ook hier bent U van harte welkom.
Volkstuinvereniging “De Koppel”
Zie ook onze website:
http://dekoppel.webklik.nl

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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Harmonie De Goede Hoop
Serenadedag
Voor het twaalfde jaar in successie, zal
op 23 juni a.s, door Harmonie De Goede
Hoop een “serenadedag” gehouden
worden voor de inwoners van AarleRixtel.Het is de bedoeling dat zij, die
tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2013 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 kloosters en aan de gedecoreerden.
Tijdens deze bijeenkomst, die zal worden
gehouden in conferentiecentrum “Couwenbergh” Dorpsstraat 1 Aarle Rixtel,
zullen de feestelingen vanaf 10.30 uur
gastvrij worden ontvangen. De harmonie
maakt diezelfde morgen 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.
Als u nadere informatie wenst of u zich
wilt opgeven voor de bijeenkomst kunt u
terecht bij Marieke Bouwman-Pijnenburg
telefoon 383292. Betrokkenen krijgen
nadat ze zich opgegeven hebben
persoonlijk bericht. Indien gewenst kan
voor vervoer gezorgd worden.
Het bestuur

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:
Website
faamvancroy.nl in de lucht
Enkele jaren geleden is in het kader van
de Reconstructie het rapport ‘Gebiedsontwikkeling Croy. Visie en maatregelen’
vastgesteld. Een van de maatregelen is
het verstevigen van de educatieve functie
van het gebied Croy. De Stichting
Archeologisch Samenwerkingsverband
Gewest Helmond e.o. (SAS) is als
trekker de voorbije jaren bezig geweest
met de uitvoering van dit project. Dat
gebeurde aan de hand van een
projectplan opgesteld door Jan Timmers
(Peelnetwerk). Naast cultuurhistorie is –
op verzoek van de overkoepelende
uitvoerings-groep Croy - de natuur ook
onderdeel geworden van het plan.
projectgroep
De projectgroep Croy-educatie bestaat uit
vertegenwoordigers van de SAS, de
heemkundekringen Barthold van Heessel
(Aarle-Rixtel), Helmont en ’t Hof van
Liessent (Lieshout), het IVN Laarbeek, de
Stichting Middengebied en het onderwijs.
Ondersteuning is verleend door de KNNV
Helmond en de stadsarcheoloog van
Helmond. Enkele planonderdelen zijn
uitbesteed aan professionals, zoals
Erfgoed Brabant. Het werken aan Croyeducatie was mogelijk door de financiële
bijdragen van de Provincie Noord-Brabant,
het SRE en de gemeenten Helmond en
Laarbeek.
faamvancroy.nl
Uit het scala van mogelijke educatieve
producten heeft de projectgroep als
eerste gekozen voor een website:
faamvancroy.nl. De educatieve site is een
ontwerp van Studio Pluriform uit Eindhoven. De startversie zal vanaf 22 mei
2013 voor iedereen op internet beschikbaar zijn. Ze is vooral bedoeld voor het
onderwijs, toeristen en inwoners van
Laarbeek en Helmond, in het bijzonder de
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bewoners van de gebieden die in de site
behandeld worden.
De site is op woensdagmiddag 22 mei
door de SAS gepresenteerd in De
Couwenbergh in Aarle-Rixtel.
ontdekkingstocht
Vanzelfsprekend is Croy een van die
gebieden, maar daarnaast komen ook
De Warande, het beekdal van de
Goorloop, Eenselaar, Geeneind, Kruisschot, de Oude Toren van Stiphout met
de omliggende akkers en Overbrug aan
de orde. Via de tijdbalk kan over de
gebiedskaart een ontdekkingstocht
worden ondernomen. Informatie over
gebeurtenissen en personen die daar
een rol in speelden is tevoorschijn te
toveren. Ook de namen van de diverse
percelen, de zogenaamde toponiemen,
en de mogelijke verklaringen daarvan zijn
op te roepen. Honderden afbeeldingen in
de vorm van foto’s, prenten en kaarten
ondersteunen de artikelen.
een voorbeeld:
Schatvondst uit de bronstijd
Tijdens het turfsteken in het dal van de
Goorloop werden in 1840 vier bronzen
voorwerpen gevonden: een complete
bronzen beitel, twee complete kokerbijlen en de snede van een derde
kokerbijl. Het zijn bijlen uit de late
bronstijd. Dat is de periode tussen
ongeveer 1100 en 800 jaar vóór Christus.
Van de vindplaats is niet meer bekend
dan dat de bijlen gevonden zijn in de
veenrijke gronden langs de Goorloop bij
Croy.

Depotvondst op Croy uit de bronstijd: drie
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Bericht van:
bronzen kokerbijlen en een bronzen beitel
(3). 1 en 2 zijn bij het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden en 3 en 4 bij het
Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. (Foto’s Rijksmuseum van
Oudheden / tekening naar Hermans
1865).

STRATENVOETBAL
IN AARLE-RIXTEL
Donderdag 7 en vrijdag 8 juni vindt, op
sportpark De Hut, weer het inmiddels
traditionele stratenvoetbaltoernooi plaats
voor alle inwoners van Aarle-Rixtel vanaf
16 jaar, zowel mannen als vrouwen!
Uiteraard zijn ook liefhebbers die geen lid
zijn van ASV ’33 van harte welkom om
mee te doen.
Uiteraard is de kantine tijdens en na
afloop van de wedstrijden open; een DJ
zorgt hierbij voor livemuziek. Behalve
spelers zijn dus ook supporters van harte
welkom om er een gezellig festijn van te
maken.
Klein veld
Donderdag 7 juni worden vanaf 18.30 uur
de poulewedstrijden gespeeld; vrijdag 8
juni vanaf 18.30 uur de kruisfinales en de
finale. De wedstrijden worden gespeeld
op een kleiner veld, met zes spelers en
een keeper. Er dient continu minimaal
één vrouw in het veld te staan (door een
vrouw gescoord doelpunt telt dubbel!)
Wijkindeling
Aarle-Rixtel is voor dit toernooi ingedeeld
in tien wijken. Deelnemers kunnen zich
tot uiterlijk 1 juni aanmelden bij de
contactpersoon van de betreffende wijk.
De wijkindeling en de namen en
telefoonnummers van de verschillende
contactpersonen staan op de website
www.asv33.nl (rechts op de homepage
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onder ‘agenda’
toernooi’).

en

‘stratenvoetbal-

Aanmelden
Belangstellenden moeten zich dus
uiterlijk 1 juni opgeven bij de
contactpersoon van hun wijk. Hopelijk
komen er veel aanmeldingen binnen
zodat het een sportieve en gezellige
happening wordt.

De Muziekdoos, eindpresentatie
KiKo 2013
Het gordijn gaat open. Er staat een grote
muziekdoos midden op het toneel.
Zou er iets in zitten? De kinderen van
KiKo gaan er een kijkje in nemen en al
zingend en dansend laten ze het publiek
zien wat ze allemaal vinden.
Een vrolijke voorstelling voor jong en oud,
waarin de leden van KiKo laten zien
hoeveel ze weer geleerd hebben.
De voorstelling is te zien op dinsdag 28
mei om 18.30 in de Dreef in AarleRixtel.
Wil je ook graag een keer mee komen
zingen, kom dan op 11 juni naar de open
repetitie. Meer informatie vind je op de
website: www. Kikolaarbeek.nl.

Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 21 %
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
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Bericht van:
INFORMATIE
VAN HET
ROEFELCOMITÉ
AARLE-RIXTEL
De roefeldag is weer in zicht. Op
zaterdag 8 juni as. hopen we er weer een
leuke leerzame dag van te maken. Er zal
dit jaar GEEN informatieavond zijn,
maar de begeleiders van de groepje
worden persoonlijk middels een brief
geïnformeerd over de indeling van de dag.
Wij verzoeken de begeleiders deze
informatie goed te bestuderen en door te
spelen aan de kinderen in het groepje.
Mocht je als begeleider op 6 juni nog
niks hebben ontvangen, of iets is niet
duidelijk, neem dan even contact op met
iemand van het roefelcomité.
Marleen v.d. Heyden
De Tempelier 7
tel: 383423
Miriam Chatrer Spechtsstraat 10
tel: 383233
Anja Martens Kannelustweg 20a tel.
382694
Karin Nijssen Kannelustweg 24 tel. 06
15085911
Marleen Janssen Beatrixlaan 4 Tel
330256

Beste dames
Maandag 3 juni
Jeu de Boules 13.30 uur op ‘t Heuveltje.
U heeft zich hiervoor op gegeven.
——————————————————
Dinsdag 11 juni Fietsdag.
Vertrek 9.30 uur kerkplein. Wij wensen
jullie een hele fijne en mooie fietstocht.
Bestuur KVO.
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Voor de gasrekening
heb ik al geld opzij gezet,
want op een enkele uitzondering na,
is het weer helemaal van slag,
zeg maar naadje pet.
Bij de kachel is het goed toeven,
de borstrok kan nog gerust aan,
hoewel we al vrij dicht,
naar de langste dag toe gaan.
Nog geen meikever kunnen spotten,
toch hebben we beuken heggen zat,
maar wellicht komt JWP er wel tegen,
op zijn natuur wandelpad.
Gelukkig kunnen we toch kijken
naar beleefdelente.nl,
waar de slechtvalk in de Mortelse toren,
druk in de weer is met het jonge stel.
RD

huis-aan-huis
collecte
De jaarlijkse
voor ons blad heeft
nagenoeg hetzelfde bedrag opgeleverd
als vorig jaar en dat is in een tijd van
recessie geen slecht resultaat .Het is
tevens het bewijs dat ons blad nog
steeds op Uw waardering kan rekenen.
Aan het eind van de maand maken we de
definitieve balans op, omdat er nog
steeds giften binnendrup-pelen. Mocht U
niet thuis zijn geweest toen de collectant
aan de deur kwam, dan kunt U Uw
bijdrage nog steeds kwijt bij een van de
redactieleden. Daarvoor kunt U de kleine
envelop gebruiken. Nog makkelijker voor
U en onze penning-meester is het om de
vrijwillige bijdrage over te maken op onze
bankrekening 1014.95.048 bij de
Rabobank. We zijn blij met elke gift.
Hartelijk dank voor Uw steun namens alle
medewerkers.
De voorzitter,
Jan den Mulder.
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Bericht van:
Deelnemers Praktijkroute
Aarle-Rixtel - Open Dag
Zondag 9 juni 2013
Diverse praktijkhouders die in Aarle-Rixtel
actief zijn op het gebied van gezondheid,
welzijn, therapie, coaching, lifestyle en
ontspanning, nemen graag de tijd om u
meer te vertellen over hun werk. Zij zetten
op zondag 9 juni a.s. de deur voor u
open.
Inwoners van Aarle-Rixtel en omstreken
hebben deze dag de kans om kosteloos
en vrijblijvend een kijkje te nemen in
verschillende praktijken. Tussen 10.00 en
16.00 uur kan men kennis maken met de
behandelaars, hun activiteiten en specifieke werkzaamheden.
De Open Dag kan interessant zijn voor
alle mensen van jong tot oud die
benieuwd zijn naar wat er te doen is in
Aarle-Rixtel. Deze dag biedt helderheid
over het aanbod van praktijken en
instellingen en hun mogelijkheden en
methodieken. Voor mensen die op zoek
zijn naar hulp, herstel of een betere
levenskwaliteit is het een laagdrempelige
gelegenheid om kennis te maken met
behandelaars en begeleiders. De Open
Dag kan ook interessant zijn voor familie
of vrienden van cliënten die benieuwd zijn
naar wat er in de praktijk gebeurt,
waardoor iemand herstelt, zich beter
voelt of waarover hun naaste zo
enthousiast is.
Voor iedereen die daarna nog meer wil
weten of meer wil ervaren, staat er als
vervolg op de Open Dag een gevarieerd
aanbod van lezingen en workshops op de
agenda.
In de komende weken worden folders
verspreid met een routekaart, de
gegevens van de deelnemende praktijken
en instellingen en de agenda met
workshops en lezingen voor de komende
maanden. Voor meer informatie kunt u
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kijken op de website:
www.praktijkroute.nl
Hieronder vindt u de definitieve lijst van
deelnemers aan de Open Dag.
U bent op zondag 9 juni a.s. van harte
welkom bij:
Berry van Geel
Centrum voor Jeugd en Gezin Laarbeek
Coaching en begeleiding S.T.A.P.
Dorine van Horrik Gezond van lichaam en
geest volgens de oude Chinese filosofie
Dragon TCM
Element praktijk voor speltherapie en
creatief consult
Flow Laarbeek psychosociale hulpverlening
Fysio & Zo Aarle-Rixtel
Gezondheidsbegeleiding Suzanne
Jong-Leren
Praktijk voor psychodynamische therapie
Puur Genieten massages
Reiki Jolanda
Schoonheidssalon Beau
Stichting Vierbinden
Studio Purana Ademwerk
Voedingsadvies Heleen van Asten
Graag tot ziens

K
lokje
.
Te koop:
Honden en kattenvoer. div soorten en
zeer goed. Vesters Agrarische Groothandel BV Torenakkerweg 1, Aarle-Rixtel
Tel: mob: 0625035056
Cursus schilderen:
Heb je interesse in een cursus schilderen
met acrylverf op donderdag avond? Doe
dan mee met de gratis schilderworkshop
in juli. De schildercursus start in september en de lessen zijn om de veertien
dagen. Er is ook een schildercursus voor
de jeugd van 7-12 jaar. Info: www.atelieroverhorst.nl Tel: 0492-525451.

Bericht van: 50 jaar geleden
14 mei Uitvoering
Door de leerlingen van de R.K.
Huishoudschool en lagere school van
Mariëngaarde werd op maandagavond
een toneeluitvoering gegeven, waarvoor
grote belangstelling bestond. Het
ontspanningsgebouw was tot de laatste
plaats bezet. Door de meisjes werd het
toneelspel “Alinka’s droom “ zeer goed
opgevoerd. De opbrengst van deze
uitvoering komt ten goede aan pater
Barten, die op dit ogenblik uit de missie
hier op vakantie is. Hedenavond zal dit
toneelstuk voor hetzelfde doel worden
opgevoerd.
14 mei Gymvereniging Cialfo
Zaterdagmiddag gingen 10 dames
junioren van gymvereniging Cialfo naar
Uden om in een revanche wedstrijd
tegen 10 dames junioren van “Vlugheid
en Kracht” uit te maken, wie van hen met
de wisselbeker zou gaan strijken, welke
door “Uden” 3 weken geleden in AarleRixtel al “half” was gewonnen. De meisjes van Aarle-Rixtel waren daarom zeer
op de overwinning gebrand, maar het was
wederom “Uden”dat met de overwinning
ging strijken. De uitslag was als volgt:
Uden 379,9 p.; Aarle-Rixtel 371,04 p. De
individuele uitslagen: voor Uden waren: 1.
L. van Rees 41,6 p. 2. A. v. Grutven 40,53
p. De individuele uitslagen voor AarleRixtel waren: 1. W. v.d. Voirle 39,55 p. 2.
R. de Groot 39,25 p. De wisselbeker is
nu definitief door Uden gewonnen.
16 mei Mooi succes
Door de heer H. Vogels uit de Biermanstraat werd voor de eerste maal
deelgenomen aan de prijsvraag Baas
boven Baas van het Nederlands instituut
voor Efficiency, een bedrijfsblad dat door
duizenden leidinggevende personen in
Nederland, maar ook in het buitenland
gelezen en bestudeerd wordt. Van de 161
deelnemers was hij één van de 8 prijswinnaars. Het onderwerp, waarmee hij
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zijn prijs haalde, was getiteld: “Interesse
voor het werk en de werksfeer in het
bedrijf.” In Hunnelo mocht hij dinsdag, in
het bijzijn van zijn vrouw, op een officiële
bijeenkomst, waar alle prijswinnaars en
de jury aanwezig waren, zijn prijs in
ontvangst nemen.
16 mei Ereprijs
Op de nationale postzegeltentoonstelling
“Pretep” , welke te Breda van 10 – 12 mei
is gehouden, heeft onze dorpsgenoot, de
heer P. Sprengers, met zijn verzameling
Russische ruimtevaartbrieven een grote
zilveren medaille met een ereprijs
behaald.
16 mei Speeltuin
De speeltuin “De Heikant” zal worden
uitgebreid met een roeivijver, waarvoor de
plannen al reeds lang bestonden, maar
waarmee men gisteren met de eerste
werkzaamheden is begonnen.
22 mei Vergadering Raad AarleRixtel. Afscheid secretaris
In een openbare raadsvergadering, die
zaterdag 1 juni, ’s middags om twee uur,
in het raadhuis van Aarle-Rixtel wordt
belegd, zal de gemeenteraad afscheid
nemen van de gemeente secretaris, M.S.
van Roy, die vijftig jaar lang onafgebroken
ter gemeentesecretarie van Aarle-Rixtel
gewerkt heeft en daarvan 34 jaar
gemeente secretaris is geweest. Het
gouden jubileum valt op 26 mei a.s. en
dit zal tevens in de raadsvergadering
worden herdacht. Het ligt in de bedoeling
van de gemeenteraad om de heer M. S.
van Roy te benoemen tot ereburger van
onze gemeente.
27 mei Oud ijzer actie Ook dit jaar
hebben de inwoners van Aarle-Rixtel de
harmonie “De Goede Hoop” niet
teleurgesteld, wat de oud ijzer actie
betreft. Deze actie is ten volle geslaagd.
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