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Cisca Verschuuren - Nooijen, Molenstraat 70H			
382100
Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4				
383293
Ad Loos, 			Kerkstraat 39.				382034
Theo Schepers, 		Lijsterstraat 7.				381733
Huisartsen: 		
T. Engels en F. Titulaer			
381253
Huisartsenpost Elkerliek: 						0900 8861
Tandartsen:		
P. Kolkman
			
381790
		
P. Colen
			
382727
Apotheek: 			
Laarhoeve
			
386000
Ziekenhuis:			 Elkerliekziekenhuis Helmond		
595555
Spreekuur pastorie: 		
zie kerkberichten Heindertweg 1
381215
Inleveren kopij

Kosten van de advertenties

Tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen van het volgende nummer.
E-mail:
redactie@gemeenschapsblad.nl
Advertenties, dankbetuigingen en
klokjes (duidelijk leesbaar)
Adres
Het Klavier 4, 5735 BK, Aarle-Rixtel.
Klokjes en dankbetuigingen
tegen contante betaling aanleveren of
via de mail en overmaking op
Rabo NL37RABO010 14 95 048.

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
NL37RABO01014.95.048

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

Klachten t.a.v. Gemeenschapsblad:
Maria Hagelaar - van Griensven
Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293
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Centraal alarmnummer

112

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 Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel
Tel. 06-54778000. E-mail: info@dorpsplatform.nl 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
WOCOM: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 0499-423370.
Open: di van 9.00 - 11.00 u. do 15.00-17.00 uur
SCHULDDIENSTVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: aanmelden bij de 		
L.E.V.groep leven en verbinden, 0492-465525
BLOEDAFNAME ELKERLIEK ZIEKENHUIS maandag en woensdag van 08.15 – 08.45 in
Zonnetij (appartement 21) aan de Heindertweg.
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK NATAL Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel Kouwenberg 13
Afspr. ma t/m vr van 9:00 u tot 12:00 u 0492-367703					
Dienstdoende verloskundige: 0492-367703
FYSIO&ZO AARLE-RIXTEL Kouwenberg 13, www.fysioenzoaarlerixtel.nl tel. 381288 		
Fysiotherapie-Manueeltherapie-Bekkenfysiotherapie-Sportfysiotherapie-Medical Taping
Flow Laarbeek pychosociale hulpverlening 06-44051822				
Dragon TCM acupunctuur/tuina-massage 06-40927813					
Klassieke Homeopathie Kathrin Sprenger 06-13518709
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Voeding dieetadvies en leefstijlcoaching Karin Burg Tel: 06-20357560
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel www.paramedischcentrumlaarbeek.nl
DE ZORGBOOG KRUISWERK: en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-8998636 		
Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18,
tel 0492-348782 ma t/m vr 9.00-17.00u za 10.00-14.00
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
WIJKTEAM ZORG & WELZIJN: Heindertweg 87 , tel.0492-469700. Bereikbaar tel. ma,di,
wo,do van 9.00 tot 12.00 uur. Inloopspreekuur di, do van 9.00 tot 12.00 uur
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 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 14:00 tot 20:00 uur
SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP MCD supermarkt Kerkstraat
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.
DIERENOPVANGCENTRUM De Doornakker Meldkamer dierenhulp Tel. : 0900 1120000
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 LieshoutTel: 06 30640121
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie

Week van zondag 5 juli t/m vrijdag 10 juli
Zondag 5 juli – 14de Zondag door het jaar
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
Martin van den Boogaard			
(verj./par.)
Hein van den Bogaard			
(par.)
Hanneke van Berlo					
Sien Nooijen					(fund.)
Overleden ouders Timmers – Bunthof		
Antoon Kerkhof
Maria van Dijk – v. d. Kerkhoff		
(verj.)
Ine van Gijsel – de Leijer			
(par.)
Overleden ouders van de Heuvel – Bouw
Gerard Lamé				(par.)
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 8 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed		

Week van zondag 12 juli t/m vrijdag 17 juli
Zondag 12 juli - 15de Zondag door het jaar
Voorganger Pastor Hasselman
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – m.m.v. kerkkoor O.L.V.Presentatie
Wim van Dommelen				(verj.)
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Rietje Westerlaken				(par.)
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 15 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Rietje Westerlaken, de Zitter 40, 77 jaar.
Spreekuren Pastorie
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur is er een medewerkster
aanwezig op de pastorie in Aarle-Rixtel, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen
over de parochie en voor het opgeven van misintenties. Voor dringende gevallen
zoals uitvaart of ziekenzalving of een persoonlijk gesprek met pastoor Verbraeken
kunt u bellen naar 0492-461216.
Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn op 9 augustus
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Parochie O.L. Vrouw Presentatie
Voor de doop van uw kindje kunt u zich tot een week voor het doopgesprek van 13
juli opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk: tel. 0492-461216
of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl
Het doopvoorbereidingsgesprek is om 20.00 uur in de pastorie, Heindertweg 1 in
Aarle-Rixtel. Beide ouders worden verwacht daar aanwezig te zijn.

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistevieringen;
09.30 uur op zaterdag en zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
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, zaterdagen en
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en vrijdagen in het
Duits.
Allen hartelijk welkom!
Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl

Misintenties in de maanden juli en augustus

Wilt u Misintenties opgeven, of wilt u afspraken maken voor huwelijken, jubilea, enz.
die in de vakantieperiode vallen, doe dat dan a.u.b. tijdig. Misintenties die U in het
gemeenschapsblad (boekje 13) van 13 juli geplaatst wil hebben (6 weken), moeten
zeker vóór dinsdag 7 juli bij ons binnen zijn.
Misintenties die na de inleverdatum van boekje 13 bij ons ingediend worden komen
pas in boekje 14 te staan dat op 31 augustus verschijnt.

YC Atelier
Repareren en vermaken van kleding,
(o.a. broeken, rokken, blouses, blazers,
jassen,etc.), gordijnen en andere texxel
producten.
Openingssjden:
woensdag: ...---... u
vrijdag: ...---... u
verder op afspraak

Koppelstraat
AH Aarle Rixtel
T: ----E: yvonne.ycatelier.nl
www.ycatelier.nl
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Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2
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Beek en Donk

-

Tel. 0492 - 46 59 42

Bericht van:
Vrijwilligers gezocht voor inloopmiddag mantelzorgers

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
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 2 juli 15.00 uur.
U kunt dit doen via het secretariaat van
ViERBINDEN 0492-328800 of via een
e-mail naar stichting@vierbinden.nl
Voor 7 juli a.s. staat het barbecue-menu
op het programma:
Gemarineerde kipfilet met ontbijtspek
Speklap
gemarineerde biefstuk
Aardappelsalade met ei
Gemengde rauwkostsalade
Verse fruitsalade
Diverse sausjes en stokbrood met kruidenboter
Verse aardbeien en slagroom
Voor ons driegangenmenu betaalt u
€ 13,50
Graag tot ziens op 7 juli a.s.

ViERBINDEN heeft een enquête gehouden onder mantelzorgers waaruit
naar voren kwam dat mantelzorgers behoefte hebben aan 4 x per jaar een inloopmiddag voor lotgenoten.
Deze inloopmiddag willen we i.s.m. de
Zorgboog, vanaf het najaar gaan organiseren. Hiervoor zijn we op zoek naar drie
gastvrije vrijwilligers, die dit kunnen organiseren en affiniteit hebben met mantelzorg. Omdat mantelzorgers de behoefte
hebben hun verhaal kwijt te kunnen, is
het fijn als de vrijwilligers een luisterend
oor en inlevend vermogen hebben.
De vrijwilligers krijgen ruimte voor eigen
invulling van de inloopmiddag. Verder
worden de vrijwilligers naar behoefte begeleid en gecoacht door de coördinator
mantelzorgondersteuning van ViERBINDEN en krijgen de mogelijkheid tot
persoonlijke ontwikkeling en bijscholing.
Heeft u belangstelling, neem dan conBoekverkoop in
tact op met ViERBINDEN mantelzorgondersteuning, Manita Herregraven, 06oude bibliotheek Gemert
48532893 of via mail
mherregraven@vierbinden.nl
Nu de nieuwe bibliotheek van Gemert is
geopend, verkoopt Bibliotheek De Lage
Beemden haar afgeschreven boeken
Restaurantavond en oude inventaris uit de voormalige
Zonnetij Aarle-Rixtel bibliotheek. Op vrijdag 3 juli kunnen geïnteresseerden tussen 16.00 en 19.00 uur
terecht aan het Sint Gerardusplein 1 in
Onder het motto “Eten en ontmoeten” or- Gemert.
ganiseert ViERBINDEN in samenwerking De nieuwe bibliotheek heeft op 17 juni
met Savant culinair elke 2 weken een haar deuren geopend in Cultuurhuis De
restaurantavond in de ontmoetingsruimte Eendracht, met een compleet nieuw intevan Zonnetij. De laatste avond voor de rieur en een gemoderniseerde collectie.
vakantieperiode zal plaatsvinden op Materialen die niet zijn meeverhuisd,
worden te koop aangeboden. Iedereen is
dinsdag 7 juli a.s.
Na de vakantieperiode starten wij weer welkom en op is op!
op 1 september.
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degroofuitvaar tverzorging.nl

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent
Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur
in Deurne & Beek en Donk
Oranjelaan 54 ............... Beek en Donk
Derpsestraat 1d ................................ Deurne
Gasthuisstraat 53 .................... Helmond
T 0492 319533 of 0493 320027

www.autoschadeverbakel.nl
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ViERBINDEN Machteld Hoebergen,
mhoebergen@vierbinden.nl of
06-45203227.

Open podium
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!
tijdens Buurtendag!
Op zondag 27 september van 11.00-17.00
uur organiseert de Dorpsraad Beek en
Donk een groots opgezette Buurtendag in
en rond het Ontmoetingscentrum in Beek
en Donk.
Eén van de activiteiten is de organisatie
van een Open Podium dat vanaf 13.30
uur in het Ontmoetingscentrum plaats
vindt. Voor dit Open Podium zijn wij op
zoek naar deelnemers. Als u denkt iets
te kunnen wat anderen niet kunnen bijv.
dansen, zingen, goochelen, rappen of
iets heel anders dan kunt u zich opgeven
tot 15 juli a.s.
Als er voldoende deelname is stelt de
Dorpsraad een prijs beschikbaar van
€250,00 voor de winnaar.
Opgeven kan bij Henrie Bouwmans , hij is
bereikbaar via mail
hbouwmans@vierbinden.nl of telefonisch
0492-328803.

Roefeldag 2015 was
weer succesvol
Op 13 juni waren de kinderen uit
groep 3 t/m 8 onderweg om te
snuffelen in de grote mensen wereld.

Wij willen alle bedrijven, verenigingen en
particulieren bedanken voor hun medewerking. Tevens willen wij de begeleiders
van de groepjes bedanken. Heb je leuke
foto’s stuur deze dan naar
aarlerixtel@roefeldaglaarbeek.nl
een
selectie van de foto’s zetten wij op onze
website.
Tijdens de Roefeldag zijn 2 paraplu’s achtergebleven.
Deze zijn na telefonisch overleg ( 381470)
te halen bij Jolanda Verbakel, WolfKom dansen in de Waterpoort! op
sputten 9
Wij hopen weer op jullie medewerking te
Na het succes van de vorige dansmidkunnen rekenen op 11 juni 2016 voor de
dagen staat de volgende al weer voor
20e Roefeldag.
de deur. Op dinsdag 30 juni aanstaande
Roefelcomité Aarle-Rixtel
zal in de ontmoetingsruimte van de Waterpoort weer een dansmiddag georganiseerd worden.
Klokje
Onder leiding van onze DJ Arie Wagelmans zullen verschillende gezelschaps- Te huur:
dansen voorbij gaan komen zoals de mooi ingerichte praktijkruimte voor masWals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een sage, coaching, natuurgeneeskunde etc.
Swing. Iedereen is welkom, men heeft Kan per dagdeel. Met wachtruimte, toilet,
geen partner nodig. De middagen zijn internet, telefonie, warm stromend water.
goed voor lijf en leden en houdt je jong!
Geplaatst in achtertuin gescheiden van
De dansmiddag op 30 juni begint woonhuis. Voldoende parkeergelegenom 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. heid, nabij centrum Aarle-Rixtel
Voor meer informatie kun je terecht bij 06-22487079
11
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kaar. Aanvang circa 21.00 uur (naar ge-

AMUSEMENTAVOND ZONNETIJ lang de drukte)
AARLE_RIXTEL De liedertafel is geen vereniging waarvan

Eenmalig gastoptreden liedertafel
“t Nachtpitje” in Zonnetij Aarle-Rixtel.

In Beek en Donk was er al sprake van
een liedertafel in 1903, n.l. “De Batavieren”. Zij brachten o.a. een serenade
aan jhr.J.O.de Jong van Beek en Donk.
Het hoofddoel van een liedertafel is
zingen, gezellig buurten en een pilske
drinken is bijzaak, maar wel aanbevolen.
Dit komt nl. ten goede aan de saamhorigheid.
De huidige liedertafel is ontstaan in 1992.
Accordeonisten waren toen Cor v.Eerd,
Epco Huisman en Ben v.Meelis. Gangmaker/dirigent werd Hein v. Bree. Op
deze eerste bijeenkomst werd, na de
nodige glazen bier, besloten om iedere
maand bij elkaar te komen om te zingen,
buurten, etc.
In 2002 werd voor het eerst de naam
“t Nachtpitje” aan de liedertafel gegeven.
Dit kwam doordat de zangavond van de
liedertafel pas kon beginnen, als in de
zaal ernaast de repetitie van de DZGAKEMV afgelopen was. (circa 22,30 uur)
Eind 2003 werd besloten te verhuizen
naar café Engelenburg aan het Heuvelplein. Tevens werd de avond verschoven
naar de laatste vrijdag van de maand en
ook het aanvangstijdstip werd vervroegd
naar 21.00 uur.
Vanaf maart 2014 werd er wederom verhuisd . Reden hiervan is dat café “Thuis”
( vroeger Engelenburg) op de jeugdige
toer ging, en er dus voor een liedertafel
geen plaats meer was op de laatste
vrijdag van iedere maand.
Vanaf deze tijd zijn onze gezellige bijeenkomsten in café-zaal “de Tapperij”,
van Mari en Kitty Coppens, Kerkstraat 22,
Beek en Donk(tegenover de Beekse kerk)
Ook hier komen we elke laatste vrijdag
van de maand met veel plezier bij el-

je lid moet zijn. Iedereen die graag mee
wil zingen, of met een instrument mee wil
spelen, is van harte welkom,wanneer hij
of zij dat wil.
Graag zou de liedertafel zien, dat U eens
een keertje binnenloopt, en proeft van de
gezellige sfeer, die er dan heerst.
Zangboekjes zijn altijd aanwezig, zodat U
altijd mee kunt zingen.
Op donderdagavond 16 juli 2015 is liedertafel “t Nachtpitje” dan eenmalig te gast
in:
De ontmoetingsruimte van Zonnetij Heindertweg 87 Aarle-Rixtel. Aanvang 19.30
uur waar u van harte welkom bent om gezellig met “t Nachtpitje” mee te zingen.
De entree is gratis.
André/Willy

HAVENCONCERT
DOOR “DE OUWE HAP”
De havenconcerten die muziekvereniging
“De Ouw Hap” de laatste jaren aan de
passantenhaven in Aarle-Rixtel heeft verzorgd, waren steeds bijzonder succesvol.
Veel opvarenden van pleziervaartuigen,
maar ook talrijke andere toehoorders zijn
naar deze populaire concerten komen
luisteren.
Dinsdag 7 juli a.s. geeft “De Ouwe Hap”
weer een concert bij de passantenhaven
in Aarle-Rixtel. Het concert begint om
20.00 uur.
Koffie en thee is gratis te verkrijgen.
U bent allen weer van harte welkom.

email redactie@gemeenschapsblad.nl
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Kapsalon Astrid
Dames & heren
Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Tel: 0492 381307
Online afspraak maken op
www.kapsalonastrid.nl

Dat is thuiskomen!

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U
10.00 U – 12.30 U & 13.30 U – 18.00 U
10.00 U – 16.00U

Onze winkel is verhuisd! Vanwege verbouwingswerkzaamheden is de winkel
tijdelijk gevestigd in onze werkplaats achterom
Kouwenberg 25 • 5735 GM Aarle-Rixtel • telefoon 0492-381302 • e-mail info@vanroij.com
Woningstoffering •Machinale houtbewerking • Interieurbouw
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Anka Steinfort, 06-23920103 of Roel Hekking, 06-10769154. Zie ook de website:
http://www.dse.nl/~nabestaanden/.

Kind of partner met
een eetstoornis?
Voor ouders van een kind met een eetstoornis is er op woensdag 08 juli van
19.30 tot 22.00 uur een zelfhulpgroep/
ouderavond in Gerwen. Ook partners van
iemand met een eetstoornis zijn welkom.
Je kunt deze avond praten met lotgenoten, die je begrijpen en je gevoel herkennen. Om verhalen uit te wisselen of
van elkaar te leren. Twee ervaringsdeskundige moeders die weten hoe hard die
steun nodig is, begeleiden de avond.
Voor meer informatie of aanmelden:
Stichting
Zelfhulp
Netwerk
Zuidoost Brabant
Kronehoefstraat 21-29
5612 HK Eindhoven 040-2118328
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
www.zelfhulpnetwerk.nl

Gespreksgroep nabestaanden
na zelfdoding

Opheffing Stichting Rouwbegeleiding Helmond e.o
“Omzien naar elkaar”
De Stichting Rouwbegeleiding Helmond
e.o. heeft zich genoodzaakt gezien haar
activiteiten met ingang van 1 juli 2015 te
beëindigen en de stichting op te heffen.
De reden daarvan is dat er minder behoefte blijkt te zijn dan voorheen aan ontmoetingsgroepen voor nabestaanden die
hun partner verloren hebben. Het is een
tendens die ook regionaal zichtbaar is. Er
is inmiddels een aanzienlijk aanbod voor
rouwenden, dat voldoet aan de huidige
vraag naar kortdurende, vrijblijvender activiteiten. Voor de inloopmiddagen eenmaal per maand op zondagmiddag in De
Cirkel, is wel belangstelling maar niet in
die mate dat daarvoor het voortbestaan
van onze stichting gewenst is.
Voor verwijsmogelijkheden tot lotgenotencontact na overlijden: zie de website
van onze stichting, die hiervoor voorlopig
wordt aangehouden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mieke
Diepstraten, tel. 0492-551940
info@rouwbegeleidinghelmond.nl
De laatste inloopmiddag voor een ieder
die een dierbare (partner, kind, ouder, zus,
broer, goede vriend....) aan de dood heeft
verloren, zal plaatsvinden op zondag
28 juni a.s. U bent van harte welkom
van 14.00 tot 16.00 uur in inloophuis De
Cirkel, Piet Heinstraat 59 in Helmond.

Komend najaar organiseert De Stichting
Nabestaanden na Zelfdoding Eindhoven
opnieuw een gespreksgroep voor volwassen nabestaanden na zelfdoding.
Onder begeleiding van twee ervaren
hulpverleners vinden lotgenoten bij elkaar
ondersteuning in het verwerken van dit ingrijpende verlies.
De groep bestaat uit 10 bijeenkomsten.
Voorafgaand vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de begeleiders.
Daarnaast biedt de Stichting ook ondersteuning aan jonge nabestaanden
na zelfdoding. Dit kan individueel of in Klokje
groepsverband. Met belangstellenden is
4 GANGEN KEUZE MAANDMENU
er eerst een kennismakingsgesprek.
Voor informatie en opgave kunt u voor € 22.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
beide groepen terecht bij de begeleiders: www.restauranthetveerhuis.nl
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TOUR DE FRANCE SPEL T.S.C. AAN DE WIELEN 2015
Op zaterdag 4 juli start in Utrecht de Tour de France 2015 en dus organiseren wij weer
een Tourspel waaraan iedereen mag deelnemen. Totaal zijn er 21 etappes, maar
vanwege het inleveren en het verwerken van formulieren en e-mails telt de proloog in
Utrecht in onze poule niet mee. Ook voor de ploegentijdrit, de 9e etappe op zondag
12 juli, kunnen geen punten behaald worden.
TOELICHTING DEELNAMEFORMULIER ADW 2015.
Op het deelnameformulier vult u de namen in van 15 renners+2 reserve renners, als
het kan met daarbij de rugnummers. De reserve renners worden alleen in je ploeg
opgenomen wanneer een andere renner niet in de proloog van start kan gaan. Met
de 15 renners op het deelnameformulier speel je het hele Tour de France-spel. Daarnaast moet je de winnaar van de Tour, het puntenklassement en het bergklassement
invullen. De puntentelling is als volgt: per etappe worden punten toegekend aan de
eerste tien van de daguitslag. Staat de nummer een op jouw lijst 10 punten, nummer
twee 9 punten, nummer drie 8 punten enz. Bij alle tien goed kun je maximaal 55
punten per dag 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 scoren. Voor het goed voorspellen
van de tourwinnaar ontvang je 50 punten extra en voor het voorspellen van de winnaar van het puntenklassement en het bergklassement ontvang je nog eens 30 extra
punten per goede voorspelling.
HOE DOE JE MEE?
Vul het formulier in en lever het uiterlijk zaterdagavond voor 24:00 uur in. De etappe
van zaterdag telt dus niet!! Doe het formulier met het inschrijfgeld in een enveloppe
als u niet per mail aanlevert!! Extra formulieren kunt u aanvragen bij onderstaande
personen of vinden onder www.aandewielen.nl en dan aanklikken Tourspel.
DEELNAME kost slechts EUR 5,00 per ingeleverd formulier.
DE DAGPRIJS bedraagt EUR 5,00 en bij gelijk eindigen wordt er geloot.
10% van het aantal deelnemers komt in aanmerking voor de eindprijzen. WIJ
STELLEN EEN EXTRA PRIJS VAN € 25,00 BESCHIKBAAR VOOR DEGENE DIE
GEEN ENKEL PUNT HAALT. De renners moeten uiteraard op 4 juli wel zijn gestart.
Slagen meerder personen erin om 0 punten te halen dat wordt er gedeeld.
Degenen die hun formulier per telefoon of per mail doorgeven kunnen het inschrijfgeld overboeken op de rekening van Aan de Wielen NL80RABO 0101401833. Als uw
inschrijfgeld op 12-7 nog niet binnen is, dan wordt u uit het klassement verwijderd en
vervallen eventueel gewonnen prijzen.
Gewonnen prijzen worden z.s.m. na het einde van de Tour op uw rekening overgemaakt, dus vergeet niet uw bank- of girorekening 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 en/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 Omroep Kontakt Laarbeek
16
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dagelijks te uitslagen bij de sportactualiteiten en is er regelmatig op de vroege avond
een live/uitzending.
DEELNEMERSLIJST VAN:
NAAM ..................................................ADRES............................................................
......
TELEFOON...........................................
BANK OF GIRO REK:........................................................................
RENNERS+rugnummers (indien bekend)
1....................................................

9............................................

2...................................................

10...........................................

3...................................................

11...........................................

4...................................................

12...........................................

5...................................................

13...........................................

6...................................................

14...........................................

7...................................................

15............................................

8..................................................
Reserves. 1..............................................
2.............................................

Tourwinnaar:....................................
Puntenklassement---------------------Bergklassement..................................
17

www.twanvanhout.nl
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Multiple Sclerose, aan de
buitenkant zie je vaak niks
17.000 Nederlanders hebben Multiple
Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je
in veel gevallen niks. Toch hebben zij er
dagelijks last van.
“Ze zien niets aan me, dus ik ben niet
ziek.”
Een groot probleem voor veel mensen
met Multiple Sclerose.
Waarom kan je soms prima lopen en
maak je de andere dag gebruik van een
scootmobiel?
Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen en de andere dag kan er
bijna niks? Het is voor veel mensen niet
te begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je
je aanstelt doet veel pijn”.
Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden zich in tijdens de collecteweek van het Nationaal
MS Fonds. Zij erkennen en herkennen de
symptomen zoals gezichtsverlies, uitval
aan armen en benen en zetten zich in om
MS een gezicht te geven. Ook heel veel
mensen met MS doen mee met de collecteweek.

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag uit tijdens de collecteweek.
Echter, we kunnen ons gezicht nog lang
niet bij alle huizen laten zien. We zoeken
nog meer mensen die MS een gezicht
willen geven. Heb je 2 uurtjes de tijd en
wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven aan MS? Meld je aan als collectant en help mee.
Kijk voor meer informatie op
www.nationaalmsfonds.nl
Het Nationaal MS Fonds besteedt de
collectegelden aan onderzoek (voor een
beter leven nu én een toekomst zonder
MS), begeleiding en voorlichting.
Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis (NL92
INGB 0000 0050 57). Het Nationaal MS
Fonds is 100 % afhankelijk van giften.

Gemeentehuis extra geopend
Op maandag 29 juni en maandag 6 juli
heeft burgerzaken extra avondopenstellingen van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt voor
deze avonden – net als voor de andere
tijden dat we open zijn – rechtstreeks een
afspraak maken via www.laarbeek.nl.

Klokje
HET VEERHUISJES MENU, ZOVEEL
GANGETJES NUTTIGEN ALS U WENST,
WOE en DON € 23.50 VRIJ t/m ZON
€ 26.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
www.restauranthetveerhuis.nl
Huidverzorging La Belle Vie
Complete verzorgingsbehandeling,
ook kunt u terecht voor manicure, epileren,verven, harsen en permanente make-up! Bel 0492-383024 voor het maken
van een afspraak
19
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Opbrengst collecte
epilepsiebestrijding € 390,53
De collecte van het Epilepsiefonds heeft
in Aarle-Rixtel € 390,53 opgebracht. De
opbrengst van de collecte is bestemd
voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van
aangepaste vakanties voor mensen met
epilepsie en individuele hulp.
Van 8 tot en met 13 juni gingen in heel
Nederland ruim 30.000 vrijwilligers op
pad om huis aan huis te collecteren voor
het Epilepsiefonds. In Aarle-Rixtel waren
het er 5, en 2 meelopende kinderen.
Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis
in de hersenen die zich uit in aanvallen.
Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie
krijgen en er kan niets worden gedaan
om het te voorkomen. In Nederland leven
120.000 mensen met epilepsie en 30
procent van deze mensen blijft veel last
houden van aanvallen.
Hebt u de collectant gemist?
Maak dan een bijdrage over op
giro 222111 /
IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11
ten name van het Epilepsiefonds te
Houten of sms EPILEPSIE naar 4333
(eenmalige gift van € 2,–).
Het Epilepsiefonds bedankt alle collectevrijwilligers en iedereen die heeft gegeven aan de collectant.

Klokje

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.
Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,
Denk ook eens aan Het Veerhuis. Het
Veerhuis 0492-461889
www.restauranthetveerhuis.nl
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Wegwerkzaamheden
Sengersweg, Wilhelminalaan en
Goossensstraat, Aarle-Rixtel
AARLE-RIXTEL – Op vrijdag 26 juni zijn
we gestart met werkzaamheden in de
Sengersweg en Goossensstraat. Deze
wegen zijn vanaf de Wilhelminalaan
afgesloten voor alle verkeer. Bestemmingsverkeer voor de Sengersweg kan
tijdelijk rechtstreeks vanaf de Dorpsstraat
de straat inrijden (en dus niet vanaf de
Wilhelminalaan). De Goossensstraat is
vanaf de Wilhelminalaan tot aan de Haffmansstraat afgesloten.
Op 20 april is aannemer Van den Berk al
begonnen met rioleringswerkzaamheden
in de Wilhelminalaan in Aarle-Rixtel.
Deze werkzaamheden zullen nog tot 1
augustus duren. Met borden wordt aangegeven hoe u verschillende straten kunt
bereiken. Ook doorgaand verkeer wordt
ter plaatse met borden omgeleid.

Klokje
Johan Verschuuren, bedankt!
Hoe je het flikt weet ik niet, maar vorige
week is mijn tweede kleindochter
geslaagd voor haar rijexamen en zoveel
jaren geleden ook nog drie
dochters van mij, nadat ze alle vijf jouw
hulp hadden ingeroepen.
Ik heb je weleens gevraagd hoe je dat
doet en je antwoord was: “Ik weet het niet
en wil het ook niet weten want dan werkt
het misschien niet meer !”
Ik vind het echter heel bijzonder en daarvoor wil ik je eens in het zonnetje zetten.
Nogmaals bedankt!!
Bets van Ham.
21
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Zondag 28 juni 2015
RCL Wandeltocht

Afstand
Vertrek 30 km en 40 km
7:00u - 9:00u
RCL organiseert deze wandeltocht als lid
van de Nederlandse wandelbond, NWB.
Leden van NWB en KNBLO krijgen
daarom € 0,50 korting op het inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld voor alle afstanden is
€ 2,50 p.p..
Voor deelnemers tot 12 jaar € 0,50.
Zowel bij de start/finish locatie als onderweg is er ruimschoots gelegenheid
voor een drankje, een kop soep e.d. in ruil
voor een kleine vergoeding. Er is op de
langere routes een grote rustpost die elke
10 km wordt aangedaan en er is een post
op zo’n vijf kilometer voor de finish. Ook
zal er op de start/finish en op de grote
rustpost EHBO aanwezig zijn voor het
geval dat nodig is. Zorg er wel voor dat
je onderweg voldoende eten en drinken
bij je draagt, want de mogelijkheden om
buiten de rustposten iets te kopen zijn beperkt.
De RCL accommodatie vindt je aan de
provinciale weg 24, tussen Lieshout en
Mariahout, net buiten de kom van Lieshout. Op hetzelfde terrein bevinden zich
ook de tennisvelden van vereniging “De
Raam” in Lieshout en een manege.
Voor vragen of meer informatie:
Bel 0499-840769 / 06-5273325 of mail
naar wandel@runnersclublieshout.nl

De
wandelafdeling
van
Runnersclub Lieshout, kortweg RCL, organiseert dit jaar wederom op de laatste
zondag van juni de RCL wandeltocht.
De RCL wandeltocht heeft elk jaar
een andere route, dit keer ten zuiden
van Lieshout. Net als in voorgaande
edities is het weer een afwisselende
route door bossen, over onverharde
paden en verharde wegen in het uitgestrekte buitengebied rond Laarbeek
Het grootste deel van de route is (nagenoeg) autovrij om heerlijk ongestoord te
kunnen wandelen en te genieten van de natuur. Onderweg zullen de vele bomen een
ruime mate aan beschutting geven, hetzij
tegen de zon, hetzij tegen regen en wind.
De tocht is bij uitstek geschikt als
laatste training voor de Kennedy- Klokje
mars in Someren en natuurlijk als training voor de Nijmeegse 4-daagse. 3 GANGEN KEUZE MAANDMENU
De wandeltocht start vanaf de RCL accom- € 20.50. Het Veerhuis 0492-461889 –
modatie, aan de Provinciale weg Lieshout www.restauranthetveerhuis.nl
– Mariahout. De finish is op dezelfde locatie.
Afstand
Vertrek 10 km
9:00u - 12:00u
Afstand
Vertrek 15 km en 20 km
8:00u - 11:00u.
email redactie@gemeenschapsblad.nl
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Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en Interim
controlling.

Ondernemen
is topsport!

U weet precies waar u aan toe bent. U krijgt bij
ons een begrijpelijk, betrouwbaar en gedegen
advies. Onze aanpak is geschikt voor iedere
onderneming ongeacht uw branche of (online)
boekhoudsysteem.
Obresa heeft zowel regionaal als landelijk
een uitstekend netwerk en werkt samen met
zorgvuldig geselecteerde partijen!

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | www.obresa.nl
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SCAR Nieuwe plannen op Croy,

SCAR, SchaakClub Aarle-Rixtel , is
een vereniging die iedere donderdag in
cafe De Vrienden in de Dorpsstraat een
schaakavond houdt. In een onderlinge
competitie wordt geschaakt om het seizoenskampioenschap. Alles gaat in een
ontspannen sfeer. Men schaakt voor de
eer, maar gezelligheid is ook belangrijk.
Ook bij SCAR loopt het ledental terug.
Voor het nieuwe seizoen, wij starten
weer begin september, zijn nieuwe leden
dan ook van harte welkom. De schaakclub kent geen contributie, sterker nog
nieuwe leden krijgen geld bij. Ieder nieuw
lid, die de nieuwe competitie 2015- 2016
afmaakt krijgt € 10,- cadeau. Aanmelden
kan bij de wedstrijdleider, Jan de Groot,
telefoon nummer 383403 of kom gewoon
eens een keer langs op donderdagavond
bij de Vrienden.

dat is hartstikke mooi.
Een bouwvallige boerderij,
bij mijn weten nooit gekraakt,
wordt omgetoverd,
tot een B. & B.,
met daaromheen geen vee,
maar een kleine camping
waarvoor ook al ideeën zijn gemaakt.
Weer een positieve impuls,
voor ons fraaie dorp,
de middenstand kan alvast dromen,
dat er meer toeristen zullen komen.
Niet zoveel als in Nuenen,
met van Gogh,
waar ik hordes Chinezen zag lopen,
maar toch wel een enkeling,
die iets in hun winkel zal kopen.
RD

Kosten van de advertenties
Exclusief BTW 21 %
1/1 pagina: € 50,=
1/2 pagina: € 26,50
1/3 pagina:€ 19,=

Inlichtingen

voor adverteren in het
Gemeenschapsblad
Maria Hagelaar van Griensven,
Het Klavier 4
Tel 0492 - 383293

Klokjes inclusief BTW: v.a. € 4,=
Dankbetuigingen inclusief BTW: € 9,=
Bijkomende kosten, zoals verkleinen van
advertentie e.d. zullen worden doorberekend.
Bank: Rabobank NL37RABO010.14.95.048
www.gemeenschapsblad.nl

Inleveren kopij

Advertenties, dankbetuigingen en klokjes (duidelijk leesbaar)tot uiterlijk
dinsdagavond voor het verschijnen van het volgende nummer op
adres: Het Klavier 4, Aarle-Rixtel.

e-mail adres

redactie@gemeenschapsblad.nl
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Het is en blijft een
kwestie van gunnen...
www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

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

Voor tegels en sanitair
bezoek showroom
of kijk op onze website:
www.vanrooydasmooi.nl
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Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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7e wedstrijd van het van
Ganzenwinkeltoernooi
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25 juni in Lieshout voor het verschieten
van de wedstrijd tegen HBV Krijgsman
Soranus. Voor de deelname aan dit jaarlijkse nederlaagtoernooi was de Eendracht met 11 schutters present. Bij dit
toernooi werd uitgegaan van het gemiddelde van de behaalde resultaten van
de afgelopen 3 jaar. Dit betekende voor
Krijgsman Soranus dat zij een gemiddelde van 198 punten moesten schieten
en de Eendracht 168 punten. Bij het bepalen van het resultaat bleek dat HBS de
Eendracht 2244 punten in totaal had geschoten. Dit was gemiddeld 204 punten
per schutter. Krijgsman Soranes kwam uit
op gemiddeld 192 punten per schutter. Dit
betekende een zeer mooie overwinning
voor HBS de Eendracht met maar liefst
42 punten. Aan het einde van het nederlaagtoernooi zal blijken welke prijs dit
oplevert. Hoogste schutters van de Eendracht werden Erwin Wijnhoven en Frank
Schepers. Zij schoten beide 231 punten
waarbij Erwin een 10 na schoot en Frank
een 9.

Voor de 7e wedstrijd van het van Ganzenwinkeltoernooi bij Handboogschutterij
de Eendracht, was Handboogvereniging
Houts Welvaren uit Mierlo-Hout de tegenstander.
Op donderdagavond 11 juni j.l. waren
zij met 9 schutters naar de doel in Aarle
Rixtel gekomen voor het verschieten van
deze wedstrijd.
De schutters van Houts Welvaren gaven
vooraf aan dat ze 1687 punten zouden
gaan schieten. Het werden er 1729 dus
een positief resultaat van + 42 punten.
Ook de schutters van de Eendracht
waren aardig op dreef en wisten een
mooie score te behalen. Toon van Hoof
werd met 234 punten de hoogste schutter
van de avond bij de Eendracht.
Resultaten schutters de Eendracht:
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Toon van Hoof		
234 (C)
2. Frank Schepers		
229 (C)
3. Walter Jansen		
216
4. Paul van Bakel		
198
5. Henk Verachtert		
194
6. Arno Donkers			186
7. Jo Maas 			
183
8. Gerrie van Hoof		
149 (TR)

1. Erwin Wijnhoven 231 punten - 10 na
2. Frank Schepers 231 - 9 na
3. Toon van Hoof		
227
4. Walter Jansen		
220
5. Arno Donkers		
206
6. Jo Maas			
202
7. Jan van Rooij		
201
8. Henk Verachtert		
200
9. Paul van Bakel		
187
10. Geert v. Ganzenwinkel
177
11. Martien v/d Graef		
162

Overwinning voor Handboogschutterij de Eendracht Op donderdag 2 juli a.s. neemt HBS de

Eendracht deel aan het toernooi van HBV
Overwinning voor Handboogschutterij de DHSZOD in Heusden, aanvang 20.00
Eendracht op het nederlaagtoernooi van uur.
Handboogvereniging Krijgsman Soranus
in Lieshout.
Aarle Rixtel. Handboogschutterij de Eendracht was afgelopen donderdagavond
29

50 jaar geleden

12 juni
Spreekuur maatschappelijk werkster
De per 1 juni in dienst getreden maatschappelijk werkster, mejuffrouw Beuken,
zal op donderdag en vrijdag voormiddag,
voor de eerste keer op 17 en 18 juni, voor
iedere inwoner te spreken zijn. Zij zal
daartoe zitting houden op het gemeentehuis.
14 juni Herinnering
De kinderen uit Aarle-Rixtel, die geboren
zijn in 1962 en 1963, kunnen vanmiddag
op de school een herinenting krijgen
tegen difterie en polio.
15 juni Visclub “ ’t Dobbertje”
De visclub “ ’t Dobbertje” heeft zondag
deelgenomen aan de polio viswedstrijd
te Nijmegen, waar een mooi succes
werd behaald. Van de 40 deelnemende
korpsen, bereikte de Aarle-Rixtelse visclub de korpsprijs, namelijk de zestiende.
Bij de individuele deelname, waaraan
door circa 600 hengelaars werd deelgenomen, bereikte de heer Smits de 25e
plaats, hetgeen hem ook een prijs opleverde.
18 juni Geslaagd
Op het te Eindhoven gehouden examen
voor costumiëre – coupeuse, slaagden
de dames: Annie van de Laar ( met eer),
Toos van de Laar ( met eer), mejuffrouw
Ardy van de Velden ( met eer) en Lies
Verbakel.
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opgedragen in de basiliek. Daarna koffiepauze, gevolgd door een bezoek aan de
Kaarsenkapel en de Genade kapel. Kwart
voor één vertrek, via Goch en Kleef,
naar Berg en Dal, waar omstreeks twee
uur een diner wordt geserveerd in hotel
“Erica”. Ongeveer half vijf vertrek voor
een kort bezoek aan de Canadese begraafplaats te Groesbeek, waarna de reis
naar Uden gaat. In restaurant Verhoeven
is een gezellig samenzijn gepland.
25 juni Speldjes verkoop
De te Aarle-Rixtel gehouden speldjes
verkoop ten bate van de sociale zorg van
minder validen bracht f 77,19 op.
3 juli Plaats bejaardenhuis bepaald
Het nieuw op te richten bejaardenhuis
in Aarle-Rixtel zal, indien de raadsleden
ermee instemmen, gebouw worden op
het terrein ten noorden van de R. K. Kerk,
welk terrein in het herziene uitbreidingsplan bestemd was voor groene ruimte.
Het stedenbouwkundig adviesbureau
is met deze plaatsbepaling akkoord gegaan. Het college van burgemeester en
wethouders zegt echter zelf in het desbetreffende raadsvoorstel, dat als enig bezwaar kan gelden de aanwezigheid van
het kerkhof in de nabijheid. Een gunstige
planning van de nieuwbouw kan dit bezwaar echter grotendeels ondervangen.

3 juli Mater Amabiles
Op donderdag 15 juli gaan de meisjes van
de Mater Amabiles school een reis maken,
waarbij een bezoek gebracht wordt aan
de MILVA te Kijkduin. Aan het uitstapje
wordt deelgenomen door de leerlingen uit
Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout.
22 juni Bond van Bejaarden
Morgen, woensdag, maken de leden van Na een rondrit langs Binnenhof en VreMadurodam en
de afdeling Aarle-Rixtel van de Bond van despaleis wordt ook
Bejaarden een uitstapje. Vertrek om kwart Scheveningen bezocht.
over acht, vanaf het kerkplein, naar Kevelaer. Daar wordt om tien uur een H. Mis
HELMONDS DAGBLAD mei juli 1965
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