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Inleveren kopij
Tot uiterlijk dinsdagavond voor het
verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
gemeenschapsblad@hotmail.com
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes
(duidelijk leesbaar)
Adres
Kerkstraat 39, 5735 BW,  Aarle-Rixtel.
Fax 0492 - 842639
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren op
adres Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven
Past. vd Heuvelstraat 15
Tel 0492 - 383293

De Stichting Gemeenschapsblad kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen.

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.

Bank: Rabobank 10.14.95.048



Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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www.twanvanhout.nl

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

za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

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

Voor tegels en sanitair
bezoek  showroom

of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl



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, Churchil-

laan 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, Zonnetij 87 , tel.0647333735.ma  t/m  do 9.00-12.00u.

email dsp-ar@vierbinden.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

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 29 juni – H.H. Petrus en Paulus, Apostelen.
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering –  Dameskoor

Overleden ouders Migchels – Nooijen
Overleden ouders van de Ven – van de Sande (verj. moeder)
Tot welzijn van de parochie

Zondag 30 juni – 13e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering- Cantorij- voorganger Pastoor Jos Verbraeken

Maria van Dijk - van de Kerkhoff (verj.)
Marinus van den Heuvel
Riny van den Bogaard (par.)
Jan van den Bogaard

Woensdag 3 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 6 juli t/m vrijdag 12 juli

Zaterdag 6 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Jet Verschuren
Tot welzijn van de parochie

Zondag  7 juli –14de  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor

Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen (fund.)
Overleden ouders Timmers - Bunthof
Truus Verbakel – van der Heijden (trouwdag)
Toon van Dijk (par.)
Overleden ouders van den Heuvel - Bouw

12.30 uur Kapel – Doopviering
Jord Migchels, Piushof 12.

Woensdag 10 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 13 juli t/m vrijdag 19 juli

Zaterdag 13 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Piet van der Heijden (sterfdag)
Overleden ouders Martens – van Deursen
Overleden ouders Sanders - Scheepers

Week van zaterdag 29 juni t/m vrijdag 5 juli
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Zondag  14 juli - 15de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Martien v.d. Linden
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 17 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 20 juli t/m vrijdag 26 juli

Zaterdag 20 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang

Tot welzijn van de parochie
Zondag  21 juli –  16de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij

Marinus van den Heuvel
Cornelia van Falier-Gootjes

Woensdag 24 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 27 juli t/m vrijdag 2 augustus

Zaterdag 27 juli – Gedachtenis: Zalige Titus Brandsma
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Overleden ouders Migchels – Nooijen (verj.)
Piet en Riek van de Ven – Hoeks (sterfdag vader)
Overleden ouders de Jong – van Leuken en Ben Loomans
Antoon van den Heuvel (K.B.O.)

Zondag  28 juli  - 17de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Familie Verbakel – v. d. Zanden
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven (verj.)
Jan van den Bogaard
Martien v.d. Linden
Bijzondere intentie
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 31 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 3 augustus t/m vrijdag 9 augustus

Zaterdag   3 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang

Tot welzijn van de parochie
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Zondag  4 augustus– 18de  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij

Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen (fund.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfdag vader/fund.)
Overleden ouders Timmers - Bunthof
Truus Verbakel  - van der Heijden
Toon van Dijk (par.)
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en zoon Herman
Jan van der Sanden (trouwdag)
Marinus van den Heuvel
Toon en Francien van de Boogaard – Verbakel (verj.)

Woensdag 7 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 10 augustus t/m vrijdag 16 augustus

Zaterdag  10 augustus – H. Laurentius, Diaken en Martelaar
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang

Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (verj. Pap)
Noud en Mio Raaijmakers

Zondag 11 augustus– 19e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang

Nico Schooneveld (verj.)
Martien v.d. Linden
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 14 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Eucharistieviering op zondag 30 juni
Op zondag 30 juni zal Pastoor Verbraeken voor de 2e keer in onze parochie voorgaan
in de Eucharistieviering. U bent allen van harte welkom! Hij hoopt velen van u dan te
zien.

Gedoopt
Elina van Rixtel en Sven van Diepen.

Doopvieringen
De datums voor de eerstvolgende doopvoorbereidingsavond en de gemeen-
schappelijke doopviering zijn nog niet bekend.

ATTENTIE
Gedurende de periode van  maandag 15 juli t/m  maandag 5 augustus zal de
administratie gesloten zijn. Vanaf dinsdag 6 augustus kunt u weer bij ons terecht met
al uw vragen (zie mededelingen die hieronder vermeld worden).
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.



Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051, 

www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info

Conferentiecentrum de Couwenbergh

Een plek waar inspanning en ontspanning 

samengaan

Conferenties 

Vergaderingen

Trouwplechtigheden

Feesten en recepties

Diners

Catering

Condoleances
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Spreekuren Pastorie (zie ook bovenstaande tekst!)
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.
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 461216

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

Speeltuin!

‘Het Gooi van Brabant’ heb ik ons dorp
wel eens horen noemen. Het pand van
d’n Tit deed daar wel afbreuk aan maar
dat is al weer lang geleden. Het dorp
hecht belang aan historie en doet
welvarend aan. We zijn daar als
bewoners trots op.
Maar U snapt wel dat ik daarom dit
stukje niet schrijf. Iets klopt er niet in ons
dorp. Een kleinigheidje misschien, maar
toch…
Mijn vrouw en ik fietsen nogal wat rond in
Laarbeek en als opa en oma speuren we
altijd naar speelgelegenheden voor de
kleinkinderen die we nogal eens bij ons
hebben. Die vinden we in ruime mate en
van prima kwaliteit en uitstraling. Er is
van alles voor de jeugd aangelegd
behalve, U raadt het al, in ons eigen dorp
Aarle-Rixtel!
We verbaasden ons daar al jaren over en

waren dan ook verheugd over de komst
van een schitterende speeltuin bij onze
eigen boer Frans van den Heuvel. Dub-
bele kabelbaan voor de grotere kinderen,
speelhuisje met glijbaan, schommels,
skelterbaan, overdekt terras, ‘s winters
een ijsbaan, pompoenenwedstrijd. En
dan zal ik nog wel eens wat missen! Een
bezoekje aan de winkel begint de allure
te krijgen van het vroegere snoep-
winkeltje van Jantje. Net als Jantje kent
hij zo’n beetje alle kinderen uit het dorp.
Kortom een geweldige plek. Leuk dat de
gemeente daar een stukje speeltuin-
subsidie in heeft gestoken, zo dachten
wij!   Fout gedacht, zo bleek!
Boer Frans, die door de jeugd uit Aarle-
Rixtel zo wordt genoemd, heeft dit zelf
bekostigd zonder ook maar een cent
gemeenschapsgeld!
Wij begrijpen het niet en voelen wel eens
plaatsvervangende schaamte.
Bernard en Beppie de Rooij
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D a n k b e t u i g i n g

Lieve, lieve mensen

Diep ontroerd zijn wij door de warme belangstelling, die wij mochten ontvangen
tijdens het ziek zijn van Jan.
Hiervoor willen wij iedereen heel hartelijk bedanken.
Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe ons dat gesteund heeft in deze
moeilijke tijd.
Wat heelijk dat God zoveel ENGELEN naar de aarde stuurde!!

Jan en Francine Janssen
Angelique en Marieke

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

Familie, buurt, vrienden en bekenden. Bedankt, jullie hebben onze gouden
huwelijksviering tot een groot feest gemaakt.

Piet en Tinie van Doren

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

De dankviering bij gelegenheid van ons gouden huwelijksfeest op 15 juni heeft
onze verwachtingen overtroffen.
Het was een gebeuren waarbij wij de ware betekenis van ‘kerk-zijn’, hebben
ervaren. Het was een belevenis die de uitspraak uitlokte: zo kan het toch ook.
Kerkbestuur, Pastor van Can, assistenten, Gemengd Koor De Klokkengieters,
dirigent, organist en ons ‘huisorkest’, hebben  de viering tot een happening
gemaakt, een feest van je gelukkig voelen en blij zijn.
De vendelgroet door het O.L.Vrouwe Gilde, na de viering, betekende voor ons een
blijk van waardering die we nooit zullen vergeten.
Het samenzijn in de Couwenberg was een voortzetting van de beleving van een
onvergetelijke Gouden Bruiloft.
Het was een feest van samen.
Allemaal bedankt,
Louis en Jacqueline Barten - Schakenraad
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Sterke man, warm hart.

Wij willen graag iedereen bedanken voor het overweldigende medeleven bij het
overlijden van mijn lief, ons pa, onze schoonvader en trotse opa

Harrie Swinkels

De aandacht en vriendschap die wij ook tijdens de maanden voorafgaand aan zijn
overlijden hebben ervaren, hebben ons goed gedaan en veel kracht gegeven.

Dank aan iedereen die ons heeft gesteund.

Nelly Swinkels-Jeurgens
en kinderen.
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Jubileum 2014:
Muziek op het plein.

Beste (mede)muzikanten, beste dorpsge-
noten. In 2014 bestaat Harmonie De
Goede Hoop 140 jaar. Dit jubileum – zij
het een plankeren – willen we niet onge-
merkt voorbij laten gaan. We hebben
grootse plannen om dit jubileum in Aarle-
Rixtel te vieren. En hoe kan dat beter dan
met een hoop muziek in het hartje van
Ale.
Het volgende idee is ontstaan: een
muziekcyclus van 4 zondagmiddagen te
organiseren op de kiosk of op het kerk-
plein, waarin de medewerking wordt
gevraagd van m.n. bandjes ,DJ’s en
zangers of zangeressen, maar ook
andere muziekgezelschappen. Aan deze
muziekcyclus wordt een eindconcert
gekoppeld, waar de deelnemende bands,
DJ’s, etc. de krachten bundelen met de
harmonie en een gerenommeerde, be-
kende artiest. We proberen bij dit concert
zo veel mogelijk de samenwerking en het
samenspel op te zoeken in de uitvoering

van de muziek. Met andere woorden:
HARMONIE = SAMENVOEGEN. Zo
willen we een spetterend totaal-
programma neerzetten als afsluiting van
dit project.
De data van de zondagmiddagen zullen
zijn: 8 juni, 15 juni, 22 juni en 29 juni
2014. Het eindconcert zal plaats vinden
op: zaterdagavond 5 juli 2014.
Zet het alvast in jullie agenda’s!
Wat lijkt jou nou mooier dan lekker
muziek maken voor een groot publiek in
je eigen dorp. Dus bij deze de oproep:
Kom je uit Aarle-Rixtel en maak je
muziek in een band of als DJ, zing je, of
speel  je in een muziekgezelschap;
schrijf je dan  in voor deze muziekcyclus.
Meld je zo snel mogelijk , maar uiterlijk
voor 1 oktober 2013, aan bij Jan van Roij
(jmfmvanroij@onsbrabantnet.nl) of bij
Maurice van Falier
(maurice-annelie@onsbrabantnet.nl).
Ook voor alle vragen omtrent dit project
kun je bij deze twee heren terecht!
We hopen op veel belangstelling, zowel
deelnemend als publiekelijk.
Met vriendelijke groeten,
Namens Harmonie De Goede Hoop,
Jan en Maurice.

Harmonie De Goede Hoop



Pagina 16

www.autoschadeverbakel.nl
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MANTELZORGCAFÉ
ViERBINDEN OP 27 juni
Elke vierde donderdag van de maand
organiseert ViERBINDEN het mantel-
zorgcafé. Tijdens deze ochtend kunnen
mantelzorgers informatie winnen en
ondersteuning verwachten.
Op donderdag 27 juni gaan we als
afsluiter voor de zomer er ‘samen op uit’,
ergens een kop koffie drinken en met
elkaar in gesprek. Waar we heen gaan is
nog een verrassing.
Ben je mantelzorger en wil je deelnemen
aan het mantelzorgcafé, meld je dan aan
via: via hmanders@vierbinden.nl of 0492-
782901.
Om 09.45 uur verzamelen we bij het
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 27
in Beek en Donk.
Tot dan!
Nieuwe activiteit
Ontmoetingsruimte Zonnetij
Sinds maandag 10 juni is er de moge-
lijkheid om gezellig een kopje koffie te
nuttigen en gezellig bij te kletsen in de
ontmoetingsruimte Zonnetij.
Op verschillende dagdelen in de week zal
de ontmoetingsruimte in Zonnetij ge-
opend zijn en wel voorlopig op maandag-
ochtend tot en met zondagochtend van
9.00 tot 11.30 uur. Vanaf 1 juli zal de
ontmoetingsruimte van maandag tot en
met vrijdag ook in de middag open zijn
van 14.00 tot 16.30 uur. Onze vrijwilligers
staan voor u klaar om een lekker kopje
koffie of een ander drankje te schenken
en dit alles voor een aangename prijs.
Uiteraard is iedereen hiervoor van harte
welkom. In de toekomst zullen er diverse
activiteiten georganiseerd gaan worden.
Vanaf 24 juni zal het dorpsservicepunt
hun intrek nemen in Zonnetij. Van maan-
dag tot en met donderdag is er van 9.00
tot 11.00 uur iemand van het dorps-

servicepunt in Zonnetij aanwezig zijn.
In samenwerking met Savant wordt er in
Zonnetij iedere 14 dagen op de dinsdag-
avond een restaurantavond georgani-
seerd, voor een klein bedrag kunt u
gezellig genieten van een driegangen-
menu. Op de website , www.vierbinden.nl,
kunt u het menu vinden. Indien iemand
wil komen eten moet dit aangemeld
worden donderdag vóór 15.00 uur bij de
administratie van ViERBINDEN (0492-
328800) of via een een mail naar
stichting@vierbinden.nl
Dus mocht u zin hebben om gezellig
onder de mensen te komen en te
genieten van een drankje voor een leuke
prijs, dan bent u vanaf maandagochtend
10 juni meer dan welkom in het
ontmoetingscentrum van De Zonnetij aan
de Heindertweg in Aarle-Rixtel.

Verhuizing van het
Dorpsservicepunt Aarle-Rixtel.
Het Dorpsservicepunt Aarle-Rixtel voor
informatie en advies op het gebied van
zorg leefbaarheid welzijn wonen maar
ook voor het afhalen van de plastic
zakken, verhuisd vanuit de pastorie aan
de Heindertweg naar de Ontmoetings-
ruimte van Zonnetij  huisnummer 87, aan
de Heindertweg te Aarle-Rixtel.
Per ingang van maandag 24 juni 2013 is
er op de maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag een medewerker van het
Dorpservicepunt in de Zonnetij aanwezig
van 09.00 tot 11.00 uur voor informatie en
advies en de plastic zakken.
U kunt op deze dagen en tijdstip ook
bellen naar een medewerker van her
Dorpservicepunt 06-47333735
Of u kunt mailen naar
dsp-ar@vierbinden.nl. We hopen u te
kunnen verwelkomen in de Zonnetij
Namens het Dorpservicepunt Aarle-
Rixtel.  Berrie van den Waardenburg
Dorpsondersteuner Aarle-Rixtel
Tel 0492-328805
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Theo de Jong
Uw adviseur voor Laarbeek

Kantoor Veedrift 1-A
5708 HS Helmond
Tel (0492) 754010
info@hgassurantienbrabant.nl
www.hgassurantienbrabant.nl

Privé
Bosscheweg 104

5735 GX Aarle-Rixtel
06 - 20444601

t.jong184@upcmail.nl

De redactie en
medewerk(st)ers

van het

Gemeenschapsblad
Aarle-Rixtel

wensen u een prettige
vakantie toe en een

behouden thuiskomst
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Rob Geus:
“Hier word ik vrolijk van!”

Aarle-Rixtel – “Hier word ik vrolijk van”,
dat was de uitspraak die Rob Geus,
bekend van televisieprogramma ‘De
Smaakpolitie’, deed na zijn bezoek aan
Snackpoint Le Patat in Aarle-Rixtel.
Vrijdag 24 mei bezocht de keurmeester
dit cafetaria.
“Het leek een arrogante vent, maar die
arrogantie verdween snel toen Rob er
eenmaal was. Het is een heel aardige
man”, aldus Bart Krause, mede-eigenaar
van Le Patat. Samen met zijn vrouw
Suus Krause en zijn schoonmoeder
Jolanda Relou runt hij deze zaak.
Het bezoek van Nederlands bekendste
keurmeester kwam niet als een ver-
rassing. “Wij zijn aangesloten bij Snack-
point. Dat is een organisatie van
cafetaria’s, waarvoor je gevraagd moet
worden. Rob gaat al deze 85 aangesloten
vestigingen af. Het komt waarschijnlijk
ook niet op televisie. En dat zou
trouwens ook geen leuke televisie zijn,
want sensatie was hier ver te zoeken.”
Dat er geen smakelijke televisie viel te
maken, kwam volgens Bart omdat alles
in orde was. “Rob kwam binnen, trok zijn
witte jas aan en ging aan de slag. Hij is
heel erg kritisch. Dat is ook goed. We
kregen een paar bruikbare tips van hem,
maar daarnaast vooral veel compli-
menten. ‘Als alle zaken er zo uitzagen
als deze, dan zat ik zonder werk’, zei hij
bijvoorbeeld.”

De welbekende ‘Smaakpolitiesticker’
krijgt Le Patat niet, omdat het bezoek
van Rob geen onderdeel was van het
televisieprogramma ‘De Smaakpolitie’.
Wel ontvangt Le Patat een certificaat
voor goede hygiëne.
Bart, Suus en Jolanda blikken terug op
een heel leuke ervaring. “Ondanks dat we
die vrijdag wisten dat hij zou komen, was
het toch wel een beetje spannend. We
hadden niets anders in de cafetaria
gemaakt of gedaan als normaal. Je bent
benieuwd wat hij gaat zeggen. Gelukkig
was hij heel positief. Wij zijn een mooie
ervaring rijker.”

Het Kouwenbergs kerkje
presenteert: Water in Aarle-Rixtel

In het Kouwenbergs kerkje vindt vrijdag
28 juni een presentatie plaats met als
thema “Water in Aarle-Rixtel”, in het
kader van Juni-watermaand.  Middels
deze presentatie wordt  de bezoeker
rondgeleid langs alle water(tjes) in Aarle-
Rixtel, waaronder grachten, poelen,
waterlopen, beken, vijvers en kanalen.
Daarnaast komt ook de waterflora- en -
fauna in beeld. De presentatie vindt op
deze avond meerdere keren plaats via
een doorlopende voorstelling. De eerste
presentatie start om 20.00 uur.
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Extra handen
nodig in Aarle-Rixtel!
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel
mensen denken aan een rolstoel en een
spierziekte. De chronische ziekte, die
het zenuwstelsel aantast, komt maar
moeilijk van vooroordelen af.
Tijd voor actie, besluit Pamela Zaat van
het Nationaal MS Fonds.
In november wordt de MS Collecte met
zo’n 14 collectanten in Aarle-Rixtel
georganiseerd. “Wij zijn dolblij met dit
aantal collectanten! Maar om bij iedere
voordeur aan te bellen, zijn er zeker 25
collectanten nodig”, zegt Pamela Zaat,
coördinator bij het MS Fonds.
Pamela is sinds 2006 actief voor het
Nationaal MS Fonds en is landelijk
verantwoordelijk voor de organisatie van
de MS Collecte.
“Als iemand de diagnose MS krijgt, ben
je in het begin vooral bang. Veel mensen
denken nog dat je dan altijd in een
rolstoel komt. De meest voorkomende
vorm van MS is “relapsing remitting”, dat
betekent dat er wel periodes zijn waarin
je minder kunt, maar dat dat ook weer
verbetert.”
Pamela is blij met de landelijke inzet van
zo’n 11.000 collectanten die hun steentje
bijdragen aan de MS Collecte. “De oor-
zaak van MS is nog steeds onduidelijk.
Geld voor voorlichting, ondersteuning van
mensen met MS en onderzoek is zo
ontzettend belangrijk.”

Extra handen gezocht
“Het Nationaal MS Fonds zoekt hulp in
Aarle-Rixtel. Het zou mooi zijn als we
daadwerkelijk bij elke voordeur kunnen
aanbellen.”
Aanmelden kan bij Pamela Zaat,
pamela@nationaalmsfonds.nl of
via 010-5919839
Voor meer informatie:
www.nationaalmsfonds.nl
De collecteweek is van 18-23 november.

Beau, 3 jaar,
tijdens zijn eerste
collecteweek

De Roefeldag 2013
is weer
fantastisch verlopen.

Mede dankzij het mooie weer hebben
onze kinderen enthousiast rond kunnen
fietsen tussen de verschillende bedrijven
om te snuffelen in de wereld van de grote
mensen. Ook de vele nieuwe bedrijven
zijn met enthousiasme ontvangen, de
geluiden waren erg lovend zowel vanuit
de kinderen, begeleiding en de roefel-
plekken. Zonder de medewerking van
sponsoren, roefelplaatsen, de kinderen
en hun begeleiders en de vrijwilligers,
had deze dag niet georganiseerd kunnen
worden.
Wij willen iedereen bedanken die deze
dag tot een groot succes heeft gemaakt.
Volgend jaar is de roefeldag op 14 juni.
We hopen dat jullie dan allemaal weer
meedoen.
Nagenieten van de roefeldag 2013 zie
www.roefeldaglaarbeek.nl
Ook de bedrijven die nu denken volgend
jaar is dit iets voor mij, meld je aan via de
E-mail
aarlerixtel@roefeldaglaarbeek.nl
Mocht iemand nog een gele roefelplaat in
zijn bezit hebben,  graag inleveren bij
Kannelustweg 20A.
Roefelcomité Aarle-Rixtel tot zaterdag
14 juni 2014
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Vier leerkrachten van de
Brukelum school nemen afscheid
op donderdag 27 juni 2013.
Cor, Joost en Odette zijn geen onbeken-
den in Aarle-Rixtel. Nadat zij eerst op de
Heindert werkzaam waren, hebben zij al
zo’n dertig jaar voor de klas gestaan op
Brukelum. Cor en Joost verhalen over de
tijd dat meneer Brok nog hoofd van de
school was op de Heindert. Toen was de
aanspreek titel voor iedereen meneer en
dan de achternaam.  Tegenwoordig wor-
den de leerkrachten aangesproken met
meneer Joost, meneer Cor en juffrouw
Odette.  Een verandering die voor kleuter-
juf Odette minder herkenbaar is.  Ja, de
sfeer op de scholen is in de loop der
jaren echt veranderd. Deze is veel opener
geworden. Toen zij begonnen hadden zij
een schoolbord en krijtjes om mee te
schrijven. Nu kun je beschikken over een
digitaal schoolbord, daar kun je via inter-
net dingen opzoeken en de verschillen
aan de leerlingen uitleggen en onderwijs-
programma’s mee presenteren. Als voor-
beeld werd het verschil tussen een sabel
en een zwaard aangehaald. Je kunt dit
mooi laten zien op je digitaal bord. Maar
ook het leren lezen gebeurt via filmpjes
en allemaal digitaal.  Zo wek je de
interesse van kinderen in deze tijd.
Reportad is in gesprek met drie van de
vier leerkrachten. Mieke van Bokhoven
was vandaag verhinderd. Mieke heeft in
het begin van haar loopbaan op een
kleuterschool in Helmond gewerkt. Na-

dien op het Otterke in Beek en Donk en
de laatste 11 jaren op Brukelum school.
Odette heeft na haar opleiding
buitenlandse kinderen in Veghel les
gegeven. Van 1982 tot 1985 was zij
werkzaam op de Heindert.  Nu er vier
leerkrachten weggaan, gaat er wel een
stuk ervaring verloren. Joost en Cor
merken op dat zij al enkele jaren
parttime werken. Zij hebben al gebruik
gemaakt met de regeling om minder te
werken, om jongeren aan een baan te
helpen. Met drie dagen in de week is het
werk ook makkelijker vol te houden. Je
staat niet alleen voor de klas, maar ook
alle andere zaken dienen zij bij te
houden. Denk maar eens aan het leerling
volgsysteem. De vorderingen van alle
kinderen worden hierin bijgehouden, je
kunt direct zien hoe de ontwikkeling van
een leerling verloopt. Ook de kinderen
zijn veranderd. Als ze op school komen
weten ze al veel meer dan wij vroeger. Ze
kunnen al met de computer overweg, met
google weten ze allerlei dingen al op te
zoeken. Ze hebben gewoon meer
mogelijkheden. De Eenbes is op dit
moment bezig met het invullen van de
ontstane vacatures. Zij zijn gebonden aan
de richtlijnen die daarvoor staan. Dus
kunnen we op dit moment nog niet
zeggen wie onze plaatsen gaan
innemen. Maar dat zal niet zolang meer
op zich laten wachten. Ook is in de loop
der jaren veel veranderd op het gebied
van voor de klas staan. Iedere klas heeft
tegenwoordig meerdere leerkrachten. De
onderlinge afstemming dient goed te
gebeuren. Het heeft wel talrijke voordelen.
Kinderen steken van iedere leerkracht
dingen snel op. Ruim twintig jaar geleden
was dat bijna ondenkbaar. Iedere klas
had zijn of haar leerkracht. Toen er
parttime gewerkt ging worden, was dat
maar heel beperkt mogelijk. Nu werkt
bijna iedereen parttime. Vroeger werd er
klassikaal lesgegeven, dat is nu ook veel
minder. De leerkrachten stonden op een



Dog Treatment Shop

Ik zal me even voorstellen, ik ben
Roxane Roestenburg, 27 jaar en heb 2
Chihuahua’s Macho en Mila. Mijn
trimsalon is gevestigd Dorpsstraat 94 in
Aarle-Rixtel en is aangesloten bij de
ABHB ( Algemene Belangenvereniging
voor het HondentoiletteerBedrijf ). Verder
werk ik met veel plezier fulltime bij een
dierenpension in Handel, wat ik prima
kan combineren met mijn trimsalon.
Vanaf kleins af aan ben ik altijd al gek
met dieren geweest en heb altijd paard
gereden. Ik heb de opleiding honden
trimmen bij cursuscentrum Dierverzorging
in Barneveld gedaan. Heb mijn werk-
ervaring opgedaan met veel plezier bij
Trimshop Shannon in Eindhoven. Hier
heb ik alles geleerd wat met dit leuke vak
te maken heeft. In oktober 2012 heb ik
mijn diploma honden trimmen gehaald.
Iedere hond heeft vachtverzorging nodig.
Bij gediplomeerd hondentrimster Roxane
Roestenburg zijn onze trouwe viervoeters
aan het juiste adres. Roxane is de trotse
eigenaar van Dog Treatment Shop. Daar
werkt ze met veel liefde en plezier aan de
vachtverzorging van uw hond. Graag tot
ziens bij Dog Treatment Shop!!
www.dogtreatmentshop.nl of
06-30130175. Bij Dog Treatment Shop
gelden de Algemene voorwaarden van De
ABHB. Aangesloten bij de Kamer van
Koophandel. Graag tot ziens bij Dog
Treatment Shop!!

voetstuk, nu is dat veel gelijkwaardiger.
Joost kon zich de eerste ouderavond nog
goed herinneren. Meester Brok zei voor
het begin: nu ga je alle ouders te woord
staan. Daar kon je het mee doen. Daar is
gelukkig meer structuur ingekomen. De
onderwijswereld heeft de afgelopen
decennia veel veranderingen meege-
maakt. Dat kinderen weer samen naar
school moesten, heeft zijn voordelen,
maar ook nadelen gehad. De druk op de
onderwijskrachten is enorm toegenomen.
Je dient continue van veranderingen op
de hoogte te blijven. Maar je kunt niet alle
facetten kennen, ieder heeft toch zijn
specialiteiten. De sterkte van een team
bestaat dan ook uit de kracht van
iedereen afzonderlijk. Samenwerking is
dan je sterke kant. En dat hebben we op
Brukelum de afgelopen decennia goed
gekund. Het zal voor ons best wennen
zijn om niet meer naar Brukelum school
te hoeven gaan. Ons hart ligt toch daar.
Joost gaat zich wat meer met archeo-
logie bezig houden, het liefst zou hij het
vak willen gaan studeren, maar dat gaat
net iets te ver op mijn leeftijd. Maar ik ga
er mij zeker in verdiepen en mij daar
verdienstelijk maken. Odette slaat ook
een nieuwe weg in gaat op zoek naar een
nieuwe uitdaging. Wat dat wordt is nog
de vraag. Maar tijd om nog eens langs te
komen op Brukelum is er zeker. Op
donderdag 27 juni 2013 nemen we af-
scheid met een receptie op de Brukelum
school. Iedereen is van harte welkom, we
hopen dat het druk wordt. Je wilt toch
nog even je oude leerlingen en hun
ouders zien. Horen hoe het hun vergaat,
wat ze doen, waar ze wonen. Want neem
van me aan, iedereen bij naam nog
kennen is veel gezegd, maar heel veel
ken ik nog wel. Reportad bedankt Cor,
Joost en Odette voor hun tijd en de koffie.
Het gaat jullie allemaal goed, hopelijk in
een goede gezondheid. Geniet van je vrije
tijd en hobby’s.
Reportad

Afscheidsreceptie
op Brukelum 27 juni 2013.
Komt u ook naar de afscheidsreceptie
van Joost Martens, Cor Aarts, Odette van
den Brand en Mieke van Bokhoven? De
vertrekkende collega’s hebben aangege-
ven Brukelum een gezamenlijk afscheids-
cadeau te willen aanbieden. Wilt u hen
tijdens de receptie tussen 16:00 en 17:30
uur iets cadeau doen, dan wordt een
kleine financiële bijdrage hiervoor door
hen op prijs gesteld.
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HOE WERKT HET ?
Op het deelnameformulier vult men de namen in van 15 renners+ 3 reserves, als het
kan met de rugnummers. De reserve renners worden alleen in uw ploeg opgenomen
wanneer een andere renner niet aan de Tour deelneemt of in de eerste etappe uitvalt.
De reserve renner vervangt dus geen renner die uitvalt na de 1e etappe!!
Met de 15 renners die je invult op het deelnameformulier speel je het hele Tour de
France-spel. Daarnaast moet je de winnaar invullen van de Tour, het puntenklassement
en het bergklassement.
De puntentelling is als volgt: per etappe worden punten toegekend aan de eerste tien
van de daguitslag. Staat de nummer 1 op jouw deelnemerslijst 10 punten, nummer
twee 9 punten, nummer drie 8 punten enz. Staan alle tien de renners op jouw
deelnemerslijst, kun je per dag maximaal 55 punten verdienen. Voor het
eindklassement geldt de volgende puntentelling: komt een van je 15 renners voor bij de
eerste tien van het eindklassement krijg je 25 punten extra. Hier kun je dus maximaal
250 punten mee scoren.
Voor het goed voorspellen van de tourwinnaar ontvang je 50 punten extra, voor het
goed voorspellen van de winnaar van het puntenklassement en het bergklassement
ontvang je nog eens 30 punten extra per goede voorspelling.
HOE DOE IK MEE ?
Vul het formulier in en wij zouden het liefst hebben (voor de verwerking) dat u dat voor
zondagmorgen 30 juni om 10.00 uur doet. De uiterste termijn is 12.00 uur. De eerste
etappe op zaterdag telt dus niet mee en ook niet de ploegentijdrit op 2 juli.
Doe het formulier met het inschrijfgeld in een enveloppe als u niet per mail aanlevert !!
Extra formulieren kunt u telefonisch aanvragen bij onderstaande personen of vinden
onder www.aandewielen.nl en dan aanklikken Tourspel. Mensen uit Aarle-Rixtel die
willen dat het formulier opgehaald wordt, kunnen bellen naar onderstaande adressen.
DEELNAME kost slechts € 5,00 per ingeleverd formulier.
DE DAGPRIJS bedraagt € 5,00 en bij gelijk eindigen wordt er die dag geloot.
10% van het aantal deelnemers komt in aanmerking voor eindprijzen, ongeveer 70%
van de inleg wordt aan prijzen uitgekeerd. Wij stellen een extra prijs beschikbaar
van € 25,00 voor degene die geen enkel punt haalt. Bij meerdere personen wordt
dit bedrag gedeeld.
Personen die hun formulier per telefoon of mail inleveren kunnen het inleggeld
overboeken op de rekening van Aan de Wielen 1014.01.833. Als uw inschrijfgeld op
10-7 nog niet binnen is wordt u uit het klassement verwijderd, eventueel gewonnen
prijzen vervallen dan. Gewonnen prijzen worden z.s.m. na het eind van de Tour op uw
rekening overgemaakt, dus vergeet niet uw bank- of gironummer te vermelden.
WAAR KAN IK INLEVEREN ?
Per mail naar rinidaniels@onsbrabantnet.nl of telefonisch of schriftelijk naar Rini
Daniëls, Terlingenplein 16, Aarle-Rixtel, tel 0492-382340 of
Ton Schepers, Broekelingstraat 22, Aarle-Rixtel, tel. 0492-382388

De actuele klassementen hangen dagelijks bij Rijwielhandel Verbakel in Aarle-Rixtel
en zijn te bekijken op www.aandewielen.nl. Ook publiceert Radio Kontakt Laarbeek

Toelichting Tour de France-Spel
T.S.C. Aan de Wielen 2013 van 29-6 t/m 21-7.
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dagelijks de uitslagen bij
sportactualiteiten en is er waarschijnlijk
op de vroege avond weer een live-
uitzending vanuit de studio.

DEELNEMERSLIJST VAN:

Naam:

Adres:

Telefoon:

Bank of gironummer:

RENNERS+ RUGNUMMERS (indien
bekend)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Reserves:
1.
2.
3.

Tourwinnaar:

Winnaar puntenklassement:

Winnaar bergklassement:

Wellness op d’n Heikant,
dat is andere koek,
dan honden of katten.
Wellicht in de toekomst je lekker laten
verwennen
en in het bubbelbad lekker spatten.
Zouden tijden van vroeger herleven?
toen velen daar speelden en zwommen
of  alleen lekker lagen te zonnen.
We kunnen alvast een naam verzinnen,
want ergens moet je natuurlijk beginnen.
Een slogan heb ik al;
Bij de poezenplas,
voel je je in je sas.
Maar als de opstart net zo lang duurt,
als het vertrek van de honden en katten,
dan moeten we voorlopig naar andere
oorden.
Dus toch maar de koffers weer pakken
en naar elders afzakken?
Of lekker rustig thuis in ons eigen Aarle?
ook fijn, maar niet met 36 graden.
RD
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Restaurantavond
Zonnetij Aarle-Rixtel

Als dit blad verschijnt, hebben we al weer
bijna de derde restaurantavond in de
ontmoetingsruimte van Zonnetij in Aarle-
Rixtel achter de rug.
De volgende avond is op 9 juli a.s.
Iedereen is ook dan weer van harte
welkom vanaf 17.30 uur en het diner
wordt geserveerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren
kan tot uiterlijk donderdag 4 juli 15.00 uur.
Aanmelden moet u doen via het secre-
tariaat van ViERBINDEN 0492-328800 of
via een email naar
stichting@vierbinden.nl.
De gezamenlijke dineravonden vinden
iedere 14 dagen plaats en worden steeds
bekend gemaakt in dit blad.
Voor 9 juli a.s. staat een vissaladebuffet
op het programma
Het menu bestaat uit:

Zalmsalade, gevulde eitjes, gevulde
tomaatjes,

gerookte forel en makreel, Noorse
garnalen

Koude sausjes.

In beslag gebakken vis – Lekkerbekje

Rauwkostsalade

Stokbrood met kruidenboter

Mousse van zomervruchten met
slagroom

Dit alles weer voor de leuke prijs.
Graag tot ziens op 9 juli a.s.

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

KKKKKlokje

Bert Boeren-
Jos Beeren Quintet bij Wim
Beeren Jazz Society op 26 juni
Woensdag 26 juni treedt het Bert
Boeren-Jos Beeren Quintet op bij Wim
Beeren Jazz Society in café Van Bracht
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.
Trombonist Bert Boeren toerde met The
Dutch Swing College Band de hele wereld
over, speelde in bijna alle studio’s in
Nederland en behoort tot de trombone
grootheden in de hedendaagse jazz-
wereld. Hij komt met een rhythm sectie
om van te watertanden: pianist Jasper
Soffers (Metropole Orkest) is een vaste
waarde in het orkest van de Duitse
trompettist Till Brönner. Drummer Hans
van Oosterhout was al twee keer eerder
in Aarle-Rixtel met het Rob van Bavel
Trio, dus behoeft nauwelijks nog intro-
ductie. Bassist Jos Machtel is o.a.
bassist in het Brussels Jazz Orkest.
Tenorsaxofonist Jos Beeren (Metropole
Orkest) completeert het illustere gezel-
schap, dat met een repertoire van
spetterende groovy en bluesy composi-
ties voor een waardige afsluiting van
alweer het 4de seizoen Wim Beeren Jazz
Society zal zorgen.
Aanvang 20.30 uur, gratis entree.
Wim Beeren Jazz Society: Toptalent
op een bruisend en inspirerend jazz-
podium, waarbij je in een ongedwongen
en gezellige sfeer oude bekenden en
nieuwe vrienden ontmoet !
www.bertboeren.com
www.wimbeerenjazzsociety.nl
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Gildedag Rode schut 8 juni 2013.

Op zaterdag 8 juni j.l. verzamelden om
negen uur s’morgens alle gildebroeders
zich in ons gildehuis “ De Vrienden “. Om
tien minuten voor tien werd er naar de
kerk vertrokken, om onze patroonheilige
te eren. De heilige mis werd voorafgegaan
door Pastor Engels, welke met trots uit
ons nieuwe Gildemisboekje de mis
voordroeg. (Met dank aan onze kerk-
commissie en Rob Rassaert.) Onze
gildebroeders Henk Daniëls en Joeri
Leenders schoten de pastor te hulp om
als misdienaar te fungeren. De liederen
werden op het orgel begeleid door Louis
Barten. Het bijzondere aan deze dag was
dat het gilde drie jubilarissen in zijn
midden had, te weten van rechts naar
links op de foto, Henk de Hair die 25 jaar
lid is en Geert Swinkels en Theo de Jong
Mzn. hun 40 jarig jubileum als gilde-
broeder vierden. Namens B en W was
wethouder Frans van Zeeland aanwezig.
Na de heilige mis werd de eed van trouw
afgelegd aan het Kerkelijk, en Burgerlijk
gezag, door onze reservevaandeldrager
Toon Thijssen (vaandeldrager Martien
Wich had zich moeten afmelden vanwege
ziekenhuisopname). Vanaf deze plaats
wensen wij Martien een spoedig herstel
toe. Hierna werd er naar onze gildetuin
vertrokken aan de Havenweg, waar onze
gildezusters een overheerlijke koffietafel

hadden klaarstaan voor alle gildebroeders
en genodigden. De Jubilarissen werden
hierna door de vice-hoofdman Jurgen
Peters in het zonnetje gezet, en werden
er flink wat oude herinneringen op ge-
haald. Henk kreeg een zilveren speld in
de vorm van de heilige Margaretha
opgespeld en Geert en Theo kregen een
zilveren speld met een robijn in de vorm
van de heilige Margaretha opgespeld.
Ook de partners van onze jubilarissen
werden niet vergeten en ontvingen “ Nun
skonne struik “. Als tegenprestatie bood
Henk symbolisch het gilde een Hoofd-
manstok aan, deze was helaas nog niet
klaar bij de zilversmid, maar komt er wel
aan. Geert bood een rood witte stok met
een zilveren bierglas erop aan het gilde,
waaruit Geert zijn dorst kan lessen bij al
onze gildeactiviteiten. Theo Mzn. schonk
3 hele mooie bazuinen aan het gilde,
Teun Heinsbergen, Jurgen Peters en Ed
Vincent willen dit gaan beoefenen en
beloofden zijn best hiervoor te gaan doen.
Onze beschermheer Noud Swinkels
schonk traditie getrouw de 40 jarige
jubilarissen een zilveren beker, waaruit
men bij alle gilde aangelegenheden kan
drinken. Onze gildezusters zongen en
speelden voor de jubilarissen nog een
schitterend lied over het wel en wee van
deze personen, waarna onder leiding van
Harrie van Ganzenwinkel de heren ook
z’n best deden om over het “Skon” weer
te zingen. Hierna werd er door de
jeugdtamboers en jeugdvendeliers een
vendelhulde gebracht, en konden de
eigen leden de jubilarissen met hun
partners feliciteren. Na dit alles stonden
al verschillende mensen te wachten om
onze jubilarissen te komen feliciteren op
de receptie, die namens het gilde was
aangeboden. Dit alles onder begeleiding
van de muziek van de zwarte fanfare, van
waar wij al vele jaren goede vriend-
schapsbanden mee hebben. Om 18.30
uur begon de feestavond. Door gilde-
broeder Mart Bankers werd er gezorgd



BIJ AANKOOP MONTUUR + GLAZEN
10 % KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG

Pagina 30

Bouwvak vakantie
11 July t/m 25 july GESLOTEN

Leverancier alle
ziektekosten
verzekeraars

www. BBig-Design.com



Pagina 31BBBBBericht van:
voor een Bourgondisch feestmaal wat er
goed in ging, en ook het bijbehorende
natje. Onder gezellige muziek van het
eenmansorkest van Frans van Rosmalen
en hulp van Ton van der Vorst werd er
gezellig tot 23.00 uur doorgefeest.
Namens het Gilde Sint Margaretha;
Dekenschrijver Ed Vincent.

Uitslag van de 6e wedstrijd van
50e van Ganzenwinkeltoernooi.

Donderdag 6 juni j.l  heeft de 7e wedstrijd
plaatsgevonden van het 50e van
Ganzenwinkeltoernooi. Op bezoek was
Handboogvereniging Kunst en Vriend-
schap uit Liessel. Zij gaven vooraf aan
1027 punten te gaan schieten. Het
werden er 1010 dus een resultaat van -
17. Hiermee staan ze voorlopig in de
middenmoot.
Cor van Beek van Kunst en Vriendschap
werd de hoogste schutter van de avond
met 230 punten. Hoogste schutter van de
Eendracht werd Erwin Wijnhoven met
229 punten.
Nick van de Hurk schoot voor de 1e keer
een wedstrijd mee als houtschutter op 25
meter en behaalde 74 punten
Schutters van De Eendracht:
 1. Erwin Wijnhoven 229
 2. Toon van Hoof  227
 3. Frank Schepers      217
 4. Paul Verbakel      196
 5. Michel Verbakel  193
 6. Jo Maas        195
 7. Frans Soontiens    180
 8. Arno Donkers                  175
 9. Gerrie van Hoof  119 hs
10. Nick v.d. Hurk               74 hs
11. Harry Moors        72 hs
12. Geert van Ganzenwinkel      67 hs

Uitslag van de 7e wedstrijd van het
50e van Ganzenwinkeltoernooi.

Donderdagavond 13 juni j.l. was
Handboogvereniging het Houts Welvaren
uit Mierlo-Hout op bezoek bij
Handboogschutterij de Eendracht voor
het verschieten van de 7e wedstrijd van
het 50e van Ganzenwinkeltoernooi. Zij
waren met 16 schutters opgekomen en
gaven vooraf aan 3086 punten te gaan
schieten. Dit was iets te hoog geschat
want het werden er 2984. Dus een
resultaat van – 102. Hiermee gaan ze
niet in de top eindigen. Ondanks het wat
mindere resultaat werd het een gezellige
wedstrijd en was de onderlinge sfeer erg
goed. Hoogste schutter van de avond
werd Coby Hurkmans van Houts Wel-
varen met 231 punten.
Toon van Hoof werd met 230 punten de
hoogste schutter van de Eendracht.
Uitslag schutters de Eendracht:
1. Toon van hoof 230
2. Jo Maas 201
3. Erwin Wijnhoven  201
4. Paul v. Bakel 196
5. Geert v Ganzenwinkel   188
6. Michiel Verbakel         186
7. Arno Donkers               177
8. Frans Soontiens           133
9. Harry Moors                   69 (hs)
De 8e wedstrijd van het 50e van
Ganzenwinkeltoernooi zal zijn op
donderdag 27 juni a.s. Op bezoek komt
dan HBV Concordia Welvaren uit Erp,
aanvang 20.00 uur.

KKKKKlokje

Te koop:
honden en kattenvoer. div soorten en
zeer goed. Vesters Agrarische
Groothandel BV Torenakkerweg 1, Aarle-
Rixtel Tel: mob: 0625035056



Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken

Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2   -   Beek en Donk   -   Tel. 0492 - 46 59 42
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De langste dag, 21 juni, is alweer voorbij.
We tellen al weer af. Vanaf vandaag
worden de dagen langzaam korter, de
nachten langer, de temperaturen iets
lager, de mistbanken iets heftiger, de
weilanden iets vochtiger, de bladeren iets
geler en de herfst staat zo weer voor de
deur. Maar niet te snel en zeker niet
somberen, nee ten strengste verboden
door Rutte en discipelen. Eerst genieten
van de zomer, de vakantie, even ergens
anders lucht opsnuiven, de zinnen
verzetten en geld uitgeven, goed voor de
mens (en de schatkist). En draai het
vakantiegeld er maar gerust doorheen
want we moeten volgend jaar nog een
paar miljard bezuinigen en ik heb al een
donkerbruin vermoeden waar ze die
vandaan willen halen. Mocht er nog wat in
de spaarpot zitten, inleveren. De oude
sok leegmaken, had allang gemoeten,
want zwart sparen is niet meer van deze
tijd. Belastingontduiking, belastingparadij-
zen, witwassen of gewoon eerlijk rijk
worden met hard werken. Allemaal voorbij
en verleden tijd. Het komt goed in
Nederland. In Laarbeek ook want de
watermaand is begonnen en het gutst
hier weer van de daken na een paar
zwoele dagen. En soms droom je weg
naar een verleden tijd toen we thuis nog
koeien, ganzen en vooral kippen hadden.
Niets mooier dan op een luie lome
zondagmiddag op het bankje onder de

perenboom te zitten en te kijken en
luisteren naar het kippenvolk. De kip is
namelijk een heel sociale vogel. Ik kende
vroeger iemand die hield kippen op een
van zijn slaapkamers boven.Op den duur
verkleurde het behang in de woonkamer
beneden, omdat er wat langs de muren
naar beneden dreef. Maar de man leefde
wel heel gelukkig met zijn kippen. En
elke dag een ei en soms een kip, en
kippensoep natuurlijk. Kippen zijn goed
voor de mens. Als je goed luistert buurten
ze een beetje met elkaar. Misschien
willen ze ons ook nog wel iets vertellen.
Alleen kippentaal heb ik nooit
gestudeerd, maar ik word er wel altijd
heel rustig van. Behalve als ze te veel
kakelen. Meestal is er dan wel een ei
gelegd, dan kun je het nog accepteren.
Hanen zou ik er ook nog wel bij willen
hebben, op zich zijn ze prachtig. Ze
maken de verhoudingen tussen man en
vrouw tenminste duidelijk. Als ze al te
vroeg beginnen te kukelen kan dat wel
eens problemen in de buurt opleveren of
een rel in de krant, zoals jaren geleden.
De buurt werd er knettergek van. De
toenmalige burgemeester van Aarle-Rixtel
kan daar nog over meepraten. Hanen
houden in de straat mocht wel, maar ze
mochten niet te vroeg kukelen. Dat moet
je net tegen een bronstig type zeggen,
die zijn concurrenten verderop, elke
nacht de loef probeerde af te steken en
dus al rond twee uur zijn borst begon op
te blazen. Er mocht geen licht meer
branden in het kippenhok, alles moest
verduisterd worden, misschien kon er iets
in het voer worden gedaan. Er werd van
alles geopperd om de haan maar stil te
krijgen maar niets hielp. Het werd een
lange zomer in de straat, er liepen
mensen rond met een vers geslepen
“hiep”, op zoek naar de haan. Het had
zomaar op moord en doodslag kunnen
uitdraaien. Uiteindelijk, toen de nachten
langer werden en de haan iets ouder, was
het probleem opgelost en kon de
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Voor uw schilderwerk, binnen en buiten

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

ADVISERING

S E R V I C E

ONDERHOUD

De kaaskoning
“kaas met een
vorstelijke smaak”

Iedere donderdag van
7:30 tot 13:00 uur

op het marktterrein.
www.dekaaskoning.nl

Laverdonk 4
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291850
fax 0413-293799

Niet de eerste.
Maar wel de beste !!

Voor de liefhebbers van echt.
Niet van namaak.
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Kamerkoor Cantique is een gemengd
koor uit Aarle-Rixtel en omgeving met
een repertoire van barok tot romantiek.
Het koor bestaat sinds 1992 en staat
onder de bezielende leiding van Jacque-
line Wezenberg.
De geplande openbare repetitie op 25 juni
a.s. bij de kiosk op de Kouwenberg kan
door onvoorziene omstandigheden niet
doorgaan. In plaats daarvan willen we dit
aan het begin van het komend seizoen
laten plaatsvinden.
We zullen na de zomervakantie laten
weten wanneer dat gaat gebeuren.
We wensen U allemaal een fijne zomer-
vakantie en hopen U daarna muzikaal te
mogen begroeten bij de kiosk.

gemeenteraad van Aarle zich over andere
netelige kwesties buigen. Dat doe ik
verder niet en zeker geen netelige
kwesties, want het is vakantie. We gaan
er weer van genieten en wat van de
wereld bekijken, als je de kans hebt. Of
blijf in Brabant want onze provincie is de
mooiste van het land en Eindhoven had
vorige week de hoogste temperatuur.
Voor de gezellige terrasjes hoef je ook
niet meer weg en in augustus is het al
weer kermis en moeten we weer wat
tradities in stand houden. Wij leggen er
ook even de pannen op, tot over twee
maanden.
De meikever.

Kinderdagverblijf  ‘t Heikantje.

Afgelopen zondag was het open dag bij
kinderdagverblijf  “t Heikantje” De Wolfs-
putten 6, te Aarle-Rixtel. Reportad is op
maandag even op bezoek bij Yvonne en
Miriam. Ik ben benieuwd hoe het is
geworden na mijn bezoek van september
vorig jaar. Toen was alles in opbouw en
verbouw. Reportad kreeg direct warme
belangstelling van twee peuters van 3
jaar, Noah en Daniek, mocht met deze
twee en Yvonne alles gaan bekijken. De
overige kleintjes werden begeleid door
Miriam, die druk doende was om ze te
verschonen en eten te geven. Aan de
voorkant hebben ze een prachtige tuin
waar de kleintjes mooi buiten kunnen
spelen onder toezicht van een leidster.

Noah en Daniek namen me mee naar de
wei met allerlei dieren. De ezel Bea heeft
een jong veulentje en deze twee komen
direct naar je toe. Zij zijn erg lief en teder
voor de kleintjes. De twee varkentjes
lopen rustig in de wei. De geitjes en de
schaapjes eten van het gras. We gaan
het kippenhok in en rapen daar enkele
eieren, echte scharreleieren wel te
verstaan. De kippen lopen hier in de wei,
betere eieren kun je nergens krijgen. Ook
de cavia’s hebben hier hun plaats en
kunnen fijn naar buiten. De kleuters gaan
hier spontaan mee om. Zo te zien zijn
Noah en Daniek hier best op hun gemak,
spelen heel spontaan en Reportad mag
van hen terug komen. Maar dan moet hij
wel langer blijven om met hen te spelen.
Reportad zwaait terug naar de peuters.
Het Agrarisch kinderdagverblijf ’t
Heikantje heeft veel ruimte waar de
kinderen naar hartenlust kunnen spelen.
Prachtig ingericht, u kunt het zien op
www.heikantje.nl  Nog niet op de open
dag geweest, maak dan gewoon een
afspraak 0492-381217. Reportad.
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Noordoostcorridor trekt zwaar
verkeer aan van de A2, A50, A58
en de A67!
Tijdens de bijeenkomst in De Dreef in
Aarle-Rixtel op 4 juni jl. heeft de provincie
nieuwe cijfers bekend gemaakt over de
te verwachten verkeersbewegingen op de
in ontwikkeling zijnde Noordoostcorridor,
de NOC. Op verzoek van de belangen-
groeperingen tijdens de verschillende
klankbordbijeenkomsten heeft de
provincie vooruitzichten getoond van de
te verwachten verkeersstromen tot 2030.
De uitkomsten zijn zeer verontrustend,
enorme verkeersstromen worden aange-
trokken vanuit de A2 (Den Bosch –
Asten/Venlo), vanuit de A58 (Breda/
Tilburg- Asten/Venlo), de A50 en vanuit
de A67 (Venlo/Asten naar Den Bosch en
Tilburg). De ontlasting van het midden-
gebied is erg gering. De N270, Helmond
– Eindhoven blijft ook na het realiseren
van de NOC een belangrijke verkeers-
ader voor de bereikbaarheid van Helmond
en Eindhoven.
Enkele conclusies uit de getoonde
cijfers:
De N279 tussen Helmond en Laarbeek
kent een autonome groei tot 25.100
voertuigen. Na het aanleggen van de
NOC loopt dit op tot maar liefst 58.400
voortuigen!
De oostwestverbinding langs het Wilhel-
minakanaal gaat 30.700 voertuigen/
etmaal verwerken terwijl deze weg wordt
aangelegd in het Rijk van Dommel en Aa
(het middengebied) wat een natuur en
stiltegebied moet worden.
Van de auto’s op de NOC wordt 1 op de
5 door aanzuigende werking veroorzaakt
terwijl het bij het vrachtverkeer 1 op de 3
afkomstig is van de aanzuigende
werking.

De N270 tussen Helmond en Eindhoven
kent voor ca. 90% weggebruikers uit
Helmond en Eindhoven. Ook na de
aanleg van de NOC blijven hier ca. 37.000
voertuigen per etmaal gebruik van maken.
Deze weg zal altijd een levensader blijven
voor Helmond!
Conclusie:
De NOC lost geen problemen op maar
creëert enorme leefbaarheids problemen
in Laarbeek, Dierdonk, Rijpelberg, Brouw-
huis, Son en Breugel
De N270 tussen Helmond en Eindhoven
moet zowel aan begin als aan eind
geschikt gemaakt worden voor de onver-
mijdelijke verkeersstromen. De N270 blijft
een levensader voor Helmond! Afwaar-
deren gaat ten koste van de Helmonders.
Het terugdringen van het verkeer uit het
middengebied is zo gering dat de aanleg
van de NOC hiermee niet gerechtvaardigd
wordt.
De N279 noord tussen Den Bosch en
Veghel wordt uitgevoerd met 2 x 2
rijstroken en een ontwerpsnelheid van
100km/uur. Hiermee wordt de aanzuigen-
de werking aangewakkerd.
Noodzaak:
Een heroverweging van de plannen is
noodzaak! Voorkomen moet worden dat
de NOC de Fyra van Brabant wordt.
De conclusies uit het second opinion van
bureau SEO van Professor Koopmans
moeten bestudeerd en uitgewerkt
worden. Een van de belangrijkste con-
clusies is: Aanpassen van het bestaande
wegennet met ongelijkvloerse kruisingen!
Blijft de NOC onverkort gehandhaafd dan
zijn aanvullende belemmerende maat-
regelen noodzakelijk om de aanzuigende
werking van de A2, A50, A58 en de A67 te
voorkomen. Dit kan door de ontwerp-
snelheid en uitvoering van de weg aan te
passen naar 80km/uur en geheel of
gedeeltelijk maar 2 x 1 rijstroken toe te
passen. Let wel! De beroepsbevolking
neemt af tot wel -40% naar 2030 in de
omliggende dorpen.
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Moderne voertuiggeleidingstechnieken en
betere navigatiesystemen die inspelen op
actuele verkeerssituaties zijn volop in
studie. Nergens wordt dit meegenomen in
de berekeningen. Zo ook de nieuwe
manier van werken via de moderne
communicatietechnieken, thuiswerken,
op afstand werken. Hiermee zijn be-
langrijke resultaten te boeken in de
toekomst met terugdringen van het
verkeersaanbod.
Voor meer informatie zie
www.dorpsplatform.nl/De Weg
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel.

Brabant werkt aan zijn eigen Fyra

Aanleg Noordoostcorridor (de Ruit)
verdubbelt het verkeer bij Dierdonk in
omvang en het vrachtverkeer neemt nog
sterker toe. Aarle-Rixtel zit helemaal in
de hoek (T-splitsing) waar de klappen
vallen. Dat geeft veel extra overlast waar
men in Helmond en Laarbeek niet op zit
te wachten. Dit zijn enkele conclusies uit
de klankbordbijeenkomst die door de
provincie op 4 juni jl. in de Dreef in Aarle-
Rixtel werd georganiseerd.
Aanleg NOC ontlast het Middengebied
(Rijk van Dommel en Aa)niet maar leidt
tot extra veel verkeer (meer dan 30.000
per etmaal) in het meest kwetsbare deel
ervan.
Ondanks aanbeveling van SEO second
opinion van Professor Koopmans bij de
MKBA (Maatschappelijke Kosten en
Baten Analyse)  uit 2010 (3 jaar geheim
gehouden) wordt er niet naar eenvoudiger
oplossingen  gekeken. Daarmee zou voor
een klein deel van het geld een groot
deel van de lokale problemen kunnen
worden opgelost. Er is evenmin gekeken
naar de mogelijkheden om met een
geavanceerd verkeersgeleidingssysteem
het verkeer in de regio te stroomlijnen.
Dat zou beter in de Brainportfilosofie
passen dan alsmaar meer asfalt.
Conclusie: er wordt geld over de balk

gesmeten.
Door de sterk afnemende bevolkings-
groei, de daling van de potentiële
beroepsbevolking (voor Laarbeek in 2030:
– 40%)  en de verhuizing van meer
jongeren uit dorpen naar de stad neemt
de hinder van het woon-werkverkeer in
dorpen in het Middengebied op termijn
vanzelf af.
Men veroorzaakt bovendien een extra
probleem door de A/N270 (Eindhoven-
Helmond) verder af te waarderen. Volgens
berekeningen blijft deze weg even druk
als nu en bij minder capaciteit (af-
bouwen) neemt de hinder alleen maar
toe. Op de weg rijdt voor het overgrote
deel verkeer tussen Eindhoven en
Helmond en dat gaat niet via de ruit
rijden. Ook Kennedylaan en Sterrenlaan
worden door de ruit niet ontlast.
Conclusie: er worden meer problemen
aangelegd dan opgelost. Daar wordt in
deze krappe tijd meer dan € 850 mln.
voor uitgetrokken. Iedereen weet dat
grote projecten doorgaans veel duurder
uitvallen dan geraamd. In dit geval is er
niet eens geld om zo’n nieuwe weg
behoorlijk in te passen.
In 2007 hebben onze bestuurders
plechtig verklaard dat het Dommeldal zo
belangrijk is dat de beek alleen via
ondertunneling mag worden gekruist
evenals een verdiepte ligging en een
tunnel in Laarbeek.  De provincie wil daar
niets van weten.
Ons voorstel om eerst de N279 waar
nodig te verbreden en enkele aanslui-
tingen te verbeteren om dan nog eens
naar de resterende problemen te kijken –
zoals in het verleden door de provincie
zelf werd gepropageerd – is van tafel
geveegd. Men wil het effect daarvan niet
eens berekenen, bang als men is dat
daarmee de druk van de ruit-ketel zou
vallen.
Hans Kloosterboer, adviseur
infrastructuur belangengroeperingen.
Pieter Verschuuren,
voorzitter Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
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Dienstregeling buurtbus Laarbeek – Helmond
Aangepaste dienstregeling lijn 461 ingaande 24 juni



10de LAARBEEKSE
GOLFKAMPIOENSCHAPPEN

Op vrijdag 30 augustus vindt het tweede
lustrum van de Laarbeeks Golfkampioen-
schappen plaats. Op Golfbaan Stippel-
berg wordt die dag in de categorieën
handicappers tot 23.9, 24 tot en met 35.9
en 36 gespeeld. Elke categorie telt
winnaars, maar de titel ‘Laarbeeks
Golfkampioen 2013’ is alleen voor de
best spelende dame en heer met een

Dienstregeling buurtbus
Laarbeek – Helmond (lijn 461)
aangepast per 24 juni 2013

Doel: Een betere aansluiting met de
sneldiensten bij de Bavariahalte.
Voor het optimaal functioneren van onze
buurtbus is het belangrijk dat de
gebruikers van de buurtbus binnen een
redelijke tijd kunnen overstappen op de
grote buslijnen bij de OV-knooppunten,
De halte bij de Bavariarotonde is zo’n
knooppunt.
Door de nieuwe aangepaste dienstrege-
ling krijgen we op dat punt nu een
duidelijke verbetering. Voor reizigers die
gebruikmaken van OV richting Eindhoven
is er nu een alternatief voor de fiets om de
halte bij Bavaria te bereiken. Als u
gebruikmaakt van een OV-chipkaart en u
stapt over (binnen 35 minuten) hoeft u
niet opnieuw het instaptarief te betalen.
Bij het inchecken in de grote lijnbus krijgt
u dan de melding “overstap”. Dat is ook
zo als u van de grote lijbus overstapt op
de buurtbus.
De aangepaste dienstregeling kunt u
vinden op onze website
 www.buurtbuslaarbeek.nl
Maar ook op de website van Hermes
onder buurtbuslijn 461 www.hermes.nl
Bestuur Buurtbus Laarbeek

Pagina 41BBBBBericht van:

handicap lager dan 24.
De organisatie van de Laarbeekse
Golfkampioenschappen ontvangt u in de
ochtend met koffie/thee en gebak. Dit
keer wordt op de holes 1 en 10 van de
Championship Course gestart. Dus géén
shotgun! Deelname is mogelijk voor
Laarbeekers in het bezit van een geldig
GVB of golfpaspoort. Het bedrag voor
deelname aan dit tweede lustrum
bedraagt – mede dank zij onze spon-
soren “ hetzelfde als tien jaar geleden:
€ 65,00 inclusief greenfee, ontvangst en
dinerbuffet. Inschrijving “ op volgorde van
aanmelding “ is mogelijk tot uiterlijk 1 juli
bij Ineke Coppens- van de Westerlo
0499-42 29 23 en Marijke Brouwers 0492-
38 61 09.

Argentijnse avonden
op de Kouwenberg Kiosk

Vorig jaar hebben vele dorpsgenoten
genoten van de sfeer van de Argentijnse
Tango avonden rond de kiosk op de
Kouwenberg.
Met toen als slotstuk de speciale salon
in de spiegeltent i.s.m. de jubilerende
heemkundekring.
Ook dit jaar zijn er weer 4 avonden en
een middag-avond salon gepland, elk
onder voorbehoud van redelijk weer
natuurlijk.
Zaterdag 6 Juli van 19.00-24.00 u.
Zaterdag 20 Juli van 19.00-24.00u.
LET OP !! Zondag 4 Augustus van 15.00-
21.00u.
Zaterdag 10 Augustus van 19.00-24.00u.
Zaterdag 24 Augustus van 19.00-24.00u.
Kom de sfeer proeven en vraag naar
gratis proefles mogelijkheden.
(tip: De avonden/middag komen/komt
geleidelijk op gang, dus om optimaal de
sfeer te beleven kom dan eens kijken als
zo’n salon enige tijd aan de gang is.)
Groeten van Tango Ahora.
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19 juni Missiecomité
De verjaardagsactie, welke een half jaar
geleden door het plaatselijk missiecomité
werd opgericht met het doel om door de
opbrengst de missionarissen in onze
gemeente van tijd tot tijd enige financiële
steun te kunnen verlenen, heeft in het
begin reeds een behoorlijke belang-
stelling getrokken. Jammer genoeg is
deze belangstelling minder geworden.
Het missiecomité is er van overtuigd dat
het beslist geen onwil van onze
bewoners is, maar dat in vele gevallen
vergeten wordt de enveloppen met inhoud
te brengen waar ze thuis horen, n.l. in de
bus, die hangt onder de fotolijst der
Aarlese missionarissen in het portaal van
de kerk. Het missiecomité zoekt naar
middelen om deze verjaardagsactie nog
vlotter te doen verlopen, waardoor de
opbrengst zeker zal stijgen, doch hoopt
van de andere kant dat de actie zoals
die in beginsel is opgezet, tot grotere
bloei mag komen.

19 juni Gouden bruiloft
Het echtpaar L. van den Hout en J.
Vereyken vierden maandag en dinsdag
het gouden huwelijksfeest. Maandag, de
eigenlijke dag, werd te hunner intentie in
het klooster der Clarissen te Helmond,
waar een dochter bijna 23 jaar Claris is,
een plechtige H. Mis opgedragen. Het
gouden paar vertoefde  daar de gehele
dag met de naaste familie om dit heuglijk
feit te vieren. Dinsdag hield het gouden
paar aan de Bosscheweg 28 een druk
bezochte receptie. Zeer veel inwoners en
vooral buurtgenoten kwamen feliciteren
en diverse prachtige cadeaus en bloe-
men mocht het paar in ontvangst nemen.
Op de receptie verschenen o.m. pastoor
v.d. Berk, kapelaan v.d. Ven, Zr. Isifrida,
dr. Tersmette, oud gemeente secretaris v.
Roy, KAB voorzitter J. Engelen, het
voltallige bestuur van de plaatselijke
Bond van Bejaarden, het bestuur van

buurtschap Bosscheweg, de heer J. v.
Gameren van de Middenstand.

19 juni Opbrengst kilometer actie
De door het plaatselijke missiecomité
georganiseerde kilometer actie, waarvan
de opbrengst ten goede komt van pater
W. Barten, die binnenkort weer naar de
missie in Brazilië vertrekt, mag zeer
geslaagd genoemd worden. Ruim 600
gulden werd door de inwoners voor deze
actie bijeen gebracht. Met de 450 gulden,
die bijeen gebracht werden door de
gehouden uitvoeringen der leerlingen van
Mariëngaarde en het mooie bedrag dat j.l.
zondag in de H. Missen werd opgehaald,
is pater Barten zeer tevreden.

22 juni Vakantiebonnen
De bouwvakkers kunnen vakantiebonnen
inleveren maandag 24 juni, na 6 uur ’s
avonds, bij de heer J. v. Kilsdonk,
Mariastraat 28 te Lieshout.

25 juni Terug uit de missie
De familie Fleskens heeft gisteren bericht
ontvangen van hun broer pater B.
Fleskens MSC, die in 1949 naar de
missie in Pinneleng, Celebes, vertrok en
daar, tot nu toe, aan het seminarie voor
de opleiding van binnenlandse priesters
is verbonden. De pater is op weg naar
Nederland voor vakantie. Op weg naar
Nederland zal hij in Rome bij de nieuwe
paus, Paulus VI, op audiëntie gaan. Men
verwacht dat hij maandag of dinsdag op
Schiphol zal aankomen. Tijdens zijn
vakantie in Aarle-Rixtel zal de pater
verblijven bij de familie v.d. Graef –
Fleskens, Koppelstraat 5.

25 juni Opbrengst speldjes verkoop
De op zaterdag en zondag gehouden
speldjes verkoop, waarvan de opbrengst
ten goede komt aan het sociale werk voor
de minder valide medemens, bracht alhier
ruim 70 gulden op.
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