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STICHTINGSBESTUUR:
Jan den Mulder,			

Lieshoutseweg 26

382067

Cisca Verschuuren - Nooijen,

Molenstraat 70H			

382100

Maria Hagelaar - van Griensven Het klavier 4				

383293

Theo Schepers, 		

Lijsterstraat 7.			

06-43101043

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

Verschijningsdata: 4-7 / 18-7 / 5-9 / 19-9 / 3-10 / 17-10 / 31-10 / 14-11 / 28-11 / 19-12....
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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. 0493-497666.
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.
Medisch Centrum de Kapel, 		
Bosscheweg 20 te Aarle Rixtel
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: Kouwenberg 37, tel. 383553
www.heemkameraarlerixtel.nl
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 2 LieshoutTel: 06 30640121

5

Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Week van zondag 26 juni t/m vrijdag 1 juli
Zondag 26 juni – 13e Zondag door het jaar
Voorganger Pastoor Verbraeken en Diaken Hans Beks
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang
Jan van den Bogaard			
(verj.)
Henk Vos					(par.)
Peter Wich					(verj.)			
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 29 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zondag 3 juli t/m vrijdag 8 juli
Zondag 3 juli – 14de Zondag door het jaar
Voorganger Pater Wester
09.30 uur Kerk – Eucharistieviering m.m.v. het Kerkkoor OLVP
Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde
Hanneke van Berlo					
Thijf van Ganzenwinkel			
(par.)
Wim van Doren en Jet Verschuren en overleden familie
Voor vervolgde christenen in Nigeria, Soedan en heel Oost - Afrika
Tot welzijn van de parochie
Woensdag 6 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
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 doop, huwelijk of jubileum en het opgeven van misintenties. Voor al uw vragen
en/of dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving of een persoonlijk gesprek
met pastoor Verbraeken kunt u bellen naar de parochie Beek en Donk 0492-461216.
Doopvieringen
De volgende doopdatum in de Mariakapel van Aarle-Rixtel zal zijn ná de zomervakantie op 11 september a.s. De gezamenlijke doopvoorbereiding voor deze viering
is op maandag 1 augustus a.s. om 20.00 uur in de pastorie van Aarle-Rixtel aan de
Heindertweg. Beide ouders worden verwacht hierbij aanwezig te zijn.
U kunt zich hiervoor opgeven tijdens de spreekuren van de pastorie in Beek en Donk:
tel. 0492-461216 of mailen naar mbeniers@eustachiusparochie.nl
6

Kerk O.L. Vrouw Presentatie
Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7

Eucharistievieringen;
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
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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
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Ambachtelijke
Slagerij
Luud Habraken.
Wie is Luud Habraken en waar kom ik
vandaan.
Ik kom uit Gemert en ben 47 jaar werkzaam als slager waarvan ik 27 jaar gewerkt heb bij Slagerij Paul Faassen in
Aarle-Rixtel.
Toen was ik bekend als Loet, Paul en
Annet zeiden altijd Loet en dat is zo gebleven, Paul noemt mij nu nog zo.
Daarna ben ik ook nog 7 Jaar werkzaam
geweest bij Slagerij Hurks in Lieshout,
en nu weer 7 Jaar in Gemert bij Slagerij
Snijders,waar ik nu nog 20 uur werk.
Allemaal slagers die bekend staan om de
kwaliteit van hun vlees en vakmanschap
ook ik ga met die kwaliteit en vakmanschap werken.
Wat ga ik doen in Aarle – Rixtel, ik heb
de werkplaats van Paul Faassen gehuurd

en van daaruit ga ik mij richten op het
verkopen van uit de werkplaats van complete verzorgde BBQ,
maar ook het losse BBQ vlees, Vleespakketten, Gourmet en Catering.
Voor de BBQ maak ik alles zelf zoals de
spiesen, saté, worstjes, hamburgers.
En de salades komen vers van Frans van
den Heuvel dus geen kant en klare salades uit emmers of pot
Daar ik vanuit de werkplaats werk heb ik
geen voordeur maar U komt binnen via
de bel bij de garagedeur en U bent altijd
tijdens openingstijden welkom voor informatie of een praatje ik sta U graag te
woord.
Buiten openingstijden kunt U een afspraak
maken door te bellen 0610062065
Of via de mail luudhabraken@gmail.com
en facebook.

email redactie@gemeenschapsblad.nl

www.gemeenschapsblad.nl

D a n k b e t u i g i n g.
Langs deze weg willen wij onze dank betuigen aan iedereen die
betrokken is geweest bij het afscheid en de begrafenis
van ons mam
			Riet van den Elsen – van Berlo
We denken hierbij speciaal aan de doctoren, alle mensen van de Zorgboog en
de begrafenisonderneming.
De vele en lieve reacties, in de vorm van kaarten, persoonlijke condoleances,
de warme belangstelling en de aanwezigheid van velen, geven ons extra steun
en kracht bij het verlies van ons mam.
Annelie, Marleen, Marita.
9

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
10

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel

Sint Margaretha
Gildenieuws.

Zondag 12 juni nam het Margaretha gilde
deel aan de kringdag te Vlierden, die
georganiseerd werd door het Sint Willibrordus gilde.
De dag begon met een plechtige gildemis
in de kerk waar afvaardigingen van alle
22 gildes uit de kring aanwezig waren en
een schuttersgilde uit Groesbeek.
Na de eed van trouw aan het geestelijke
gezag, en de erewijn aangeboden door
het gemeentebestuur vertrok het gezelschap naar het sportpark waar men zich
kon opstellen voor de optocht.
Onder goede weersomstandigheden trok
men door de straten van Vlierden , waar
het publiek kon genieten van alle gildes
onder een stralende zon .
Bij terugkomst op het terrein begon het
weer toch al een beetje te betrekken, met
een licht spatje regen. Na de opening
door de burgemeester en een toespraak
door de kringvoorzitter, kon de massale
vendelgroet en het slangedefile nog net
afgewerkt worden.
Toen alle gildes in de tent waren barstte
het onweer los met een plaatselijke
hoosbui die voorlopig niet meer ophield.
Het regende ongeveer 3 uur aan een
stuk, wat ook wel te zien was aan al het
water, maar liefst 5 centimeter stond er in

de tent en op het veld.
De wedstrijden konden gewoon niet doorgaan en zullen op een latere datum nog
gepland worden.
De enigste prijs die uitgedeeld werd was
van de optocht, die gewonnen werd door
het Sint Margaretha Gilde, wat een bijzondere knappe prestatie is, gezien het
grote puntenverschil in het algemeen
klassement.
Ondanks alle regen was het toch een gezellige middag met alle gildes en de hofkapel van Vlierden, die voor de nodige
meezingers zorgde.

Serenadedag
Harmonie De Goede Hoop
Op zondag 10 juli organiseert Harmonie
De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel haar jaarlijkse Serenadedag. Een dag waarbij vele
personen in het zonnetje gezet worden.
Het begint om 13 uur in conferentieoord
de “Couwenbergh” met het uitreiken van
de muziekdiploma’s wat afgewisseld
wordt met enkele korte optredens van de
leden van de harmonie.
Vervolgens wordt er 1 jubilaris van de harmonie gehuldigd, te weten Jan Verbakel
40 jaar lid en daarna is het de tijd voor
de serenade voor o.a. de 50 en 60-jarige
bruidsparen en overige gedecoreerden
uit Aarle-Rixtel. Bruidsparen die nog geen
uitnodiging ontvangen hebben kunnen,
indien ze deze serenadedag willen bijwonen, contact opnemen met het secretariaat van de Harmonie (06-51774142
of secretariaat@harmonie-dgh.nl). De
middag wordt muzikaal opgeluisterd door
het groot orkest van de harmonie en het
orkest La Banda.
11

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

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

12

Bericht van:

Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt
vrijwilligers

Veilig op pad met
Voor de locaties Mariëngaarde en Zonuw elektrische fiets. netij in Aarle-Rixtel zijn we op zoek naar
De Laarbeekse KBO’s organiseren
samen met ViERBINDEN en “Move for
Life” van Jos Vermeulen een themadag
“Veilig op pad met uw elektrische fiets”.
Het is een dag van theorie en praktijk ter
bevordering van de veiligheid van de e-bike-gebruiker.
Deze dag vindt plaats op donderdag 22
september vanaf 9.00 uur in het Dorpshuis in Lieshout.
Ook voor wie (nog) geen e-bike heeft is
dit een interessante dag.
De kosten zijn slechts € 10,00 (inclusief
lunch), te betalen bij aanmelding.
Meer informatie en een aanmeldformulier
te verkrijgen bij ViERBINDEN hbouwmans@vierbinden.nl of 0492-328800
vragen naar Henrie Bouwmans.
Alle KBO leden krijgen een uitnodiging en
inschrijfformulier via de nieuwsbrief.

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.
redactie@gemeenschapsblad.nl
verschijningsdata zie pagina 3 of onze
website

enthousiaste vrijwilligers die het leuk
vinden te helpen bij het opzetten van diverse activiteiten variërend van een BBQ
en kienavonden tot het opzetten van creatieve activiteiten.
Voor Badminton Club Lieshout zijn we
op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger
die de jeugdbegeleidingsgroep wil komen
versterken op woensdagavond. Naast
het badmintonnen op de woensdagavond
worden er diverse nevenactiviteiten georganiseerd. De jeugd bestaat uit kinderen
in de leeftijdscategorie van 7-14 jaar
en traint onder leiding van een gediplomeerde trainer en enkele jeugdbegeleiders van 18:30 - 20:00 uur.
Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande
of andere vrijwilligersvacatures kunt u
contact opnemen met Suzan de Koning
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek via 0492-328 807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De vacatures zijn ook te bekijken op de website:
www.laarbeekvoorelkaar.nl

Het Kouwenbergs kerkje
presenteert in het kader van
Juni Watermaand:
Donderdag 30 juni
Duthmala
een prachtige documentaire over de
Dommel, zijn landschappen ,watermolens en andere natuurlijke en historische
bijzonderheden.
De film is gratis te bezoeken en begint om
20.00 uur
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•Woningstoffering
•Interieurbouw
•Machinale houtbewerking
Dat is thuiskomen!

Kouwenberg 25 • 5735 GM Aarle-Rixtel • telefoon 0492-381302 • e-mail info@vanroij.com

WWW.VANROIJ.COM

Kapsalon Astrid
Dames

& heren

Dorpsstraat 21, Aarle rixtel
Online afspraak maken op
www.kapsalonastrid.nl
Tel: 0492 381307
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Voor een 64 jarige dame, die in Mierlo
woont. Ze zou graag een paar keer per
maand gezellig met iemand keuvelen.
Misschien af en toe bij heel mooi weer
even buiten zitten of een stukje wandelen.
Ze geniet van haar sigaretje en daar moet
je tegen kunnen.
Voor de locaties Mariengaarde en Zonnetij in Aarle-Rixtel zijn we op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die het leuk
vinden te helpen bij het oprichten van diverse activiteiten variërend van creatieve
aard tot het opzetten van een BBQ en
kienavonden.
Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande
of andere vrijwilligersvacatures kunt u
contact opnemen met Suzan de Koning
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek via 0492-328 807 of mailen naar:
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De vacatures zijn ook te bekijken op de website:
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Voor een 67 jarige bewoonster van de
Bleek zoeken wij een computervrijwilliger die 1x in de week bij haar langs kan
komen. Wij zoeken iemand die met haar
bekijkt waar de vragen liggen betreffende
de computer en eventueel op afstand
mee kan kijken op de computer waar knelpunten in het gebruik liggen. De vraag ligt
vooral bij het gebruik van internet, bijv.
mail, het weer samen bekijken enz.
Voor een Lieshoutse man met beginnende dementie zijn wij op zoek naar een
vrijwilliger die iedere week op maandag
of woensdag ochtend met hem wil gaan
zwemmen in Nuenen.
Voor de organisatie van de Dag van de
Mantelzorg is ViERBINDEN mantelzorgondersteuning op zoek naar meerdere
vrijwilligers of mantelzorgers die het leuk
vinden om deze dag te organiseren. De
Dag van de mantelzorg wordt jaarlijks op
10 november gehouden en heeft als doel
om een leuke, ontspannen dag te orgaRoefeldag 2016 was
niseren voor mantelzorgers. Het landelijk
thema voor 2016 is: Mantelzorg doe je
weer succesvol
samen! De voorbereiding voor de organisatie van de Dag van de Mantelzorg start Op 11 juni waren de kinderen uit
in juni en zal 1 dagdeel in de twee weken groep 3 t/m 8 onderweg om te
in beslag nemen.
snuffelen in de grote mensen wereld.
Wij willen alle bedrijven, verenigingen en
Voor Badminton Club Lieshout zijn we particulieren bedanken voor hun medeop zoek naar een enthousiaste vrijwilliger werking. Tevens willen wij de begeleiders
die de jeugdbegeleidingsgroep wil komen van de groepjes bedanken. Heb je leuke
versterken op woensdagavond. Naast foto’s stuur deze dan naar
het badmintonnen op de woensdagavond aarlerixtel@roefeldaglaarbeek.nl
worden er diverse nevenactiviteiten geor- een selectie van de foto’s zetten wij op
ganiseerd. De jeugd bestaat uit kinderen onze website.
in de leeftijdscategorie van 7-14 jaar Wij hopen weer op jullie medewerking te
en traint onder leiding van een gediplo- kunnen rekenen op 10 juni 2017 voor de
meerde trainer en enkele jeugdbegelei- 21e Roefeldag.
ders van 18:30 - 20:00 uur.
Roefelcomité Aarle-Rixtel
15
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TOUR DE FRANCE SPEL
T.S.C. AAN DE WIELEN 2016
Op zaterdag 2 juli start de Tour de France 2016 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 eerste etappe niet mee.
TOELICHTING DEELNAMEFORMULIER ADW 2016.
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 eerste etappe 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. 70% van
de totaalinleg wordt aan prijzen uitgekeerd.
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 2 juli wel zijn gestart.
Slagen meerdere 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.
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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
dagelijks de uitslagen bij de sportactualiteiten en is er regelmatig op de vroege avond
een live uitzending.
DEELNEMERSLIJST VAN:
NAAM ..................................................ADRES............................................................
TELEFOON...........................................
BANK OF GIROREK:........................................................................
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
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De Zorgboog en Fontys starten
multidisciplinair
zorginnovatienetwerk
Fontys en de Zorgboog, organisatie voor
zorg, wonen en welzijn, starten in september 2016 met een zorginnovatienetwerk (ZIN). Binnen dit ZIN gaan studenten van Fontys werken en leren in
een zorgomgeving, waarbij Fontys en de
Zorgboog zich niet alleen richten op studenten verpleegkunde. Door de veranderingen in de zorg, worden technologie,
communicatie en bedrijfskunde ook in de
zorg steeds meer gemeengoed. Met een
multidisciplinair
zorginnovatienetwerk
spelen Fontys en de Zorgboog hier op in.
Een zorginnovatienetwerk is te vergelijken
met een leerafdeling zoals we die kennen
in ziekenhuizen of verpleeghuizen, legt
Diana Rijntjes, directeur Wijkzorg en
wijkverpleging bij de Zorgboog uit. “Wij
hebben al enkele intramurale leerafdelingen binnen onze woonzorglocaties en
nu richten we ons op wijkzorg en wijkverpleging; op de extramurale teams die
zorg verlenen bij thuiswonende cliënten.”
Verbinding leggen. “Met het ZIN willen
wij een verbinding leggen tussen het vak
van de wijkverpleegkundige en andere
disciplines buiten de zorg”, aldus Diana
Rijntjes. “Dat komt de kwaliteit van zorg
alleen maar ten goede. Tegelijkertijd
kunnen we studenten kennis laten maken
met het werkveld van de moderne wijkverpleegkundige als zorgondernemer en
als spin-in-het-web voor de klant.” Studenten leren vooral door de toepassing
van de theorie in de alledaagse praktijk,
vult Henk Gloudemans, teamleider ZIN
bij Fontys aan. “Met het ZIN bieden we
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hen een krachtige en uitdagende leeromgeving waar leren, onderzoeken en innoveren hand in hand gaan.”
Leren in de praktijk. Binnen het ZIN
krijgen zestien studenten een stageplek
binnen de Zorgboog aangeboden. Zij
worden onder meer begeleid door een
lecturer practitioner van Fontys en praktijkbegeleiders van de Zorgboog. Naast
studenten verpleegkunde, die bijvoorbeeld stage lopen binnen een wijkteam,
is er ook ruimte voor studenten bedrijfskunde, vastgoed, communicatie en toegepaste gerontologie van Fontys. Alle
studenten participeren in zorgvernieuwingsprojecten of fungeren als klankbord
bij lopende innovatieprogramma’s binnen
de Zorgboog. Tijdens een vaste onderwijsmiddag per week, worden zij uitgedaagd om kritisch te kijken naar het eigen
handelen, bijvoorbeeld door gastlessen.
Innovatiekracht. Met het ZIN willen we
de ontwikkelingsgerichtheid en innovatiekracht van de studenten en de zorgteams versterken, besluiten Diana Rijntjes en Henk Gloudemans. “De kennis
die de student vergaart, vindt enerzijds
zijn weg naar het team waar de student
stage loopt, anderzijds wordt deze kennis
natuurlijk ook weer meegenomen in het
onderwijs.”

Diana Rijntjes en Henk Gloudemans tekenen
samenwerkingsovereenkomst.
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Reggae en ska op
Lowmanfestival
Aarle-Rixtel – Liefhebbers van reggaeen ska-muziek kunnen op zondag 26
juni hun hartje ophalen bij het OJA aan
de Schoolstraat te Aarle-Rixtel. Daar
vindt vanaf 13.00 uur, voor jong en oud,
het Laarbeekse reggae- en ska-festival
Lowman plaats.
Na drie succesvolle eerdere edities wil de
organisatie er ook dit jaar weer alles aan
doen om een gezellig, laagdrempelig festival te organiseren met een gevarieerd,
hoogstaand programma en een aantal
festivalkraampjes in stijl. In samenwerking met OJA wordt er momenteel hard
gewerkt aan de voorbereidingen.
Programma
Lowman wordt geopend door Vreemde
Vogels. Deze vijfkoppige band uit Deventer combineert tropische roots reggae
met strakke Nederlandstalige rap. Dit
maakt de band een beetje vreemd, uniek
en geschikt voor een breed publiek. De
band, die nu zo’n twee jaar bestaat, heeft
al op talrijke podia gestaan in Nederland
en België. In 2015 brachten de leden in
eigen beheer debuutalbum ‘Groove met
me’ uit.
Als tweede zullen The Upsessions het
podium betreden. Deze band brengt de
Jamaicaanse muziek uit de jaren 60/70
opnieuw tot leven. Een strakke en swingende ritmesectie met vuige orgelthema’s,
blazerssectie, mooie meerstemmige zang
en catchy melodieën maken The Upsessions tot een bijzondere band met een
unieke en zeer herkenbare sound. Al tien
jaar achtereen touren The Upsessions
door heel Europa. In hun kenmerkende
groen/gele trainingspakken stond de enthousiaste ska/ reggae formatie ook al op

grote Nederlandse festivals als Lowlands,
de Zwarte Cross en Into the Great Wide
Open. Met hun zeer wervelende en energieke live reputatie toveren ze iedere zaal
en ieder festival om tot een feest. Van
Amsterdam tot Sao Paulo, van Servië tot
Spanje.
Het festival wordt afgesloten met Super
Natural Selection. Deze Gelderse reggae
band speelt voornamelijk eigen nummers, in het Engels, Nederlands en
Sranang Tongo. In 2013 verscheen hun
debuutalbum, nog geen jaar later gevolgd
door een tweede album. VPRO’s 3voor12
noemde Super Natural Selection ‘een
band om te koesteren’. Super Natural Selection speel t op Lowman krachtige roots
reggae met lekkere grooves, ‘catchy’ melodiën en ‘kickass’ gitaarsolo’s. Kortom,
stilstaan is geen optie.
De presentatie van Lowman is in handen
van MC Marlon Kicken. Deze Aarlese cabaretier schreef in 2009 de belangrijkste
stand-up prijs van de Benelux op zijn
naam: de Culture Comedy Award. Tussen
en na de live-sets wordt de muziek verzorgd door diverse reggae DJ’s. Om het
festivalgevoel te versterken, worden diverse kraampjes geplaatst. Zo kun je Surinaams eten, zijn er leuke spulletjes te
koop en zijn er enkele bezigheden voor
kinderen.
Voorverkoop
De voorverkoop is inmiddels gestart.
Kaarten zijn te koop in Aarle-Rixtel bij
OJA en Snoeperij Jantje aan de Wilhelminalaan, in Helmond bij Lokaal 42. De entreeprijs bedraagt €6,- in de voorverkoop.
Op de dag zelf betaal je €8,-. Kinderen tot
en met 15 jaar hebben gratis toegang. Wil
je verzekerd zijn van een gezellige, relaxte en hopelijk zonnige reggaemiddag,
koop dan een ticket in de voorverkoop.
Het aantal is beperkt. Voor meer informatie kijk op www.lowmanfestival.nl of
www.oja-aarle.nl/facebook. Tot ziens bij
‘Lowman’.
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Bridgeclub
Aarle-Rixtel

Bridgeclub Aarle-Rixtel organiseert vanaf
nu tot en met 30 augustus iedere dinsdagavond het “zomeravondenbridge”.
U bent van harte welkom in café ’t Huys,
Mierloseweg 11 in Helmond.
Graag aanmelden vóór 19.45 uur.
De bijdrage is € 1,- per persoon.
Er worden 24 spellen gespeeld met een
flesje wijn als prijs voor de gelukkige.
Graag tot ziens!

10de wedstrijd van het
Ganzenwinkel Toernooi
van De Eendracht.
Donderdag 9 junil was het de beurt aan
Houts Welvaren uit Mierlo-Hout om in
Aarle-Rixtel aan het van Ganzenwinkel
toernooi mee te doen. Het was de 10de
wedstrijd in een reeks van 17. De gasten
uit Mierlo-Hout waren zoals gewoonlijk
met veel schutters aanwezig, 12 in totaal. Van De Eendracht deden 9 schutters mee.
Frank Schepers en Walter Jansen waren
bij De Eendracht de beste schutters met
beide een score van 224. Van de 9 schutters waren er 7 met een score boven de
200, dat is de afgelopen tijd al vaker voorgekomen. En de nummers 8 en 9 hadden
ook maar 1 resp. 2 punten onder de 200.
En dat is een goed teken, en mooi voor
de vereniging dat de scores dichter bij elkaar komen te liggen. Want dan krijg je
vaak spannende wedstrijden.
Houts Welvaren had voorafgaand aan
de wedstrijd opgegeven 2249 punten te

gaan schieten, het werden er uiteindelijk
2244. Een klein negatief resultaat van -5.
Hiermee staan ze voorlopig op de eerste
plaats.
Henk Verachtert is van een recurve boog
overgestapt op een compound boog en
dit was zijn eerste wedstrijd als compound
schutter. En dit ging al meteen erg goed
met een mooie score van 220 punten.
Dat zal in de toekomst waarschijnlijk een
geduchte concurrent gaan worden voor
de andere compound schutters, Frank
Schepers en Toon van Hoof.
Uitslag van De Eendracht
1 Frank Schepers
224 ( 9 ,10 na )
2 Walter Jansen		
228 ( 9 , 8 na )
3 Henk Verachtert		
220
4 Toon van Hoof		
217
5 Martijn van der Heijden
212
6 Paul van Bakel		
207
7 Jo Maas			
205
8 Jan van Rooy			
199
9 Geert van Ganzenwinkel
198
De volgende wedstrijd is op donderdag
30 juni, dan komt Krijgsman Soranus uit
Lieshout bij ons op bezoek voor het Van
Ganzenwinkel toernooi.

Het worden spannende tijden,
want de vraag is,
hoe gaat het regionaal verkeer,
in de zeer nabije toekomst rijden.
Het geld van ‘de Ruit’ moet worden besteed,
er wordt van alles geroepen,
maar niemand die het zeker weet.
Gemert-Bakel roept het hardst wat men
wil,
vanuit ons eigen Laarbeek blijft het stil.
Ook Helmond roert regelmatig de trom,
de N279 staat daarin ook centraal,
ik ben benieuwd wat ze gaan doen,
met de bruggen over de knaal.
RD
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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

Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak
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www.twanvanhout.nl
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Regels voor uitlaten honden en
opruimen van hondenpoep

Extra maandagavonden open LAARBEEK – De gemeente Laarbeek
LAARBEEK - In aanloop naar de zomervakantie zijn de loketten van burgerzaken
twee maandagavonden extra geopend.
Dit is het geval op maandag 4 juli en
maandag 11 juli. U kunt via
www.laarbeek.nl zelf u afspraak inplannen.

Installatie burgemeester op
maandag 27 juni
De heer Frank van der Meijden is benoemd tot burgemeester van Laarbeek.
Op maandag 27 juni wordt hij officieel geïnstalleerd. De beëdiging door de Commissaris van de Koning en de installatie
door de gemeenteraad vinden plaats in
een bijzondere openbare raadsvergadering.
Ter gelegenheid van zijn benoeming
wordt hem een receptie aangeboden.
Deze receptie vindt plaats op maandag
27 juni van 21.00 tot 22.30 uur in het gemeentehuis van Laarbeek, Koppelstraat
37 in Beek en Donk.
Inwoners, verenigingen en instellingen
zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en kennis te maken met de
burgemeester.

Klachten afval
Als u klachten heeft over het inzamelen
van PMD (plastic, metaal en drankkartons), groenafval en restafval kunt u
rechtstreeks contact opnemen met het
MilieuInformatieCentrum via telefoonnummer 0800 023 0344.
U kunt ook digitaal een melding doen via
de website www.miconline.nl.

kent, in tegenstelling tot de meeste gemeenten, geen hondenbelasting. Om dit
zo te kunnen houden en overlast door
honden te voorkomen, heeft de gemeente
Laarbeek twee regels vastgelegd voor
hondenbezitters:
- binnen de bebouwde kom moeten
honden aan de lijn (met uitzondering van
losloopterreinen);
- binnen de bebouwde kom moet hondenpoep direct worden opgeruimd. Deze
opruimplicht geldt niet op aangewezen
uitlaatstroken en losloopterreinen. Deze
uitlaatplekken worden regelmatig gereinigd.
Opgeruimd staat netjes
Het opruimen van hondenpoep is verplicht. Zo voorkomt u boze buren en ook
een boete, die de politie en de milieupolitie
kunnen uitschrijven. Het opruimen kan
met een zakje, dat u in de grijze container
of in de gemeentelijke afvalbakken kunt
doen. De gemeente heeft op aangeven
van de dorpsraden 29 nieuwe afvalbakken geplaatst, om het opruimen van
de hondenpoep makkelijker te maken.
De meeste hondenbezitters ruimen gelukkig netjes de uitwerpselen van hun
hond op, maar helaas doet niet iedereen
dit. De gemeente krijgt de laatste tijd veel
klachten over hondenpoep op straat en in
het openbaar groen.
Verwijderen van een hondenuitlaatstrook
De circa 38 hondenuitlaatplekken in de
gemeente zijn onder de loep genomen.
Sommige plekken worden goed gebruikt.
Er zijn ook locaties waar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. De kosten voor
het wekelijks reinigen van die voorzieningen kost dan ook meer dan het ople27

Obresa zet u op
voorsprong!
Obresa is een moderne dienstverlener voor
administratie, belastingadvies en interim controlling.

 Administratie
 Belastingadvies
 Interimcontroling

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.
Obresa heeft zowel regionaal als
landelijk een uitstekend netwerk
en werkt samen met zorgvuldig
geselecteerde partijen!

Pieter van den Reek

Obresa Administratie & Advies | Molenstraat 17 | 5735 BJ Aarle-Rixtel | info@obresa | www.obresa.nl
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vert. De gemeente heeft daarom in samenspraak met de Dorpsraad van Beek
en Donk besloten om de volgende hondenuitlaatvoorziening te laten vervallen:
- Hondenuitlaatstrook ter hoogte van De
Vlier evenwijdig aan de knotwilgen te
Beek en Donk.
Bovendien zullen op termijn alle hondenverbodsborden uit de openbare ruimte
verdwijnen. Doordat de opruim- en aanlijnplicht overal binnen de bebouwde kom
geldt, zijn deze borden op specifieke
plaatsen overbodig. Dit zou impliceren
dat het op andere plekken wel is toegestaan.
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daarbij, ook zeker niet onbelangrijk, is er
hopelijk vooral een heleboel gezelligheid!
NAH Young wordt georganiseerd met
ondersteuning van Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost Brabant en De Zorgboog.
Voor meer informatie en/of aanmelding:
Stichting zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant 040-2118328 of eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl Je mag natuurlijk ook vrijblijvend binnenlopen op de avond zelf!

Vrijwilligerspenning
voor Jan Lammers

Op donderdag 16 juni heeft wethouder Van Zeeland, namens het college van burgemeester en wethouders
van Laarbeek, de Vrijwilligerspenning
Laarbeek uitgereikt aan de heer J.J.
(Jan) Lammers ter gelegenheid van
zijn afscheid als secretaris van Biljartclub De Witte Poort in Aarle-Rixtel.
De heer Lammers is vanaf 1 juli 1991 tot
februari 2016 secretaris geweest van Biljartclub De Witte Poort in Aarle-Rixtel. In
diezelfde periode was hij ook competitieleider van de biljartclub. De naam van de
biljartclub is ontleend aan het voormalige
bejaardencentrum De Witte Poort, alwaar
NAH BIJEENKOMST de biljartclub in 1991 werd opgericht. De
biljartclub telt momenteel zo’n 15 leden. Er
NAH YOUNG is voor iedereen met niet
wordt 3 keer per week gebiljart en jaarlijks
aangeboren hersenletsel tussen de 18 en wordt met name door de heer Lammers
35 jaar. De eerst volgende bijeenkomst het nederlaagtoernooi georganiseerd.
van NAH YOUNG is op maandagavond Hieraan nemen zo’n 20 verenigingen deel.
4 juli2016 van 19.00-21.00 uur. Deze
keer hebben we een gastspreekster uitgenodigd. Carolien Peters (NAH-coach/
re-integratiecoach) van Brein Perspectief Klokje
komt een presentatie geven en vragen
beantwoorden over NAH en re-inte- Taxatierapport:
gratie. Wij komen bij elkaar in wijkhuis “de U wilt een taxatierapport van uw woning
Fonkel” in Helmond. Natuurlijk heeft ie- en daar echt niet te veel voor betalen?
dereen NAH en daardoor zal er onderling Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
waarschijnlijk veel herkenning zijn. En ook buiten kantoortijden.
Opmerkingen of vragen
Heeft u nog vragen, opmerkingen, of misschien klachten? Dan kunt u hiervoor terecht bij het Meldpunt openbare ruimte.
U kunt uw melding doorgeven via het
formulier op de website www.laarbeek.nl,
of u kunt van maandag tot en met vrijdag
tussen 9.00 uur en 12.30 uur bellen naar
het KlantenContactCentrum: 0492 469
700.
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50 jaar geleden

9 juni Belangrijke volleybal interland in
Artex hal Volgende week dinsdag 14 juni
zal Aarle-Rixtel een levensgrote primeur
beleven. In de sporthal van Artex zal namelijk een volleybal interland gespeeld
worden tussen Nederland en Tsjecho-Slowakije. Deze interland is van grote betekenis in de volleybal wereld. Nederland is
de afgelopen winter opnieuw kampioen
van West-Europa geworden. Tsjecho-Slowakije is al jarenlang één van de beste
volleyballanden ter wereld. De Tsjechen
waren zelfs vijf jaar lang wereldkampioen.
Het gaat hier dus werkelijk om de hegemonie van Europa op volleybal gebied.
( De uitslag werd 2-3)
16 juni Paard dook met wagen kanaal
in. Met warme dagen, zoals we die gisteren kenden, kan er van alles gebeuren.
Dan moet men zelfs niet raar opkijken
als een landbouwer met paard en wagen
pardoes het kanaal inrijdt. Dat gebeurde
woensdagmiddag omstreeks half 2 bij de
Laarbrug over het Wilhelminakanaal. Of
het paard nu ergens van schrok of zo’n
zin had in het water is onbekend, maar
in ieder geval kon de voerman, de heer
C. Aarden, niet voorkomen dat het paard
met wagen en al het Wilhelminakanaal in
dook. Zwemmers schoten onmiddellijk te
hulp. De heer van Kilsdonk uit Beek en
Donk slaagde er zelfs in het paard, in
het water, te ontdoen van het tuig en het
dier op het droge te brengen. De Aarlese
brandweer heeft later de wagen aan wal
gebracht.
18 juni Klokkenronde in Aarle-Rixtel
Voor het eerst na vele jaren zal in Aarle-Rixtel weer een wielerronde worden
georganiseerd. Een Aarles comité heeft,
in samen werking met de wielerclub “Buitenlust” uit Helmond, deze wedstrijd voor
30
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aspiranten, nieuwelingen en amateurs
op touw gezet. Saillante bijzonderheid bij
deze klokkenronde, ook in de toekomst
wil men deze naam blijven voeren, is, dat
de klokken, die als ere prijzen worden geschonken, niet afkomstig zijn uit de Aarle-Rixtelse klokkengieterij, maar uit Asten
van de firma Eysbouts. De Aarlese firma
“Petit en Fritsen” voelde er namelijk niets
voor om deze, gedeeltelijk naar haar genoemde ronde, enige steun te verlenen.
25 juni Zwaarste kerkklok naar Amerika
verscheept De grootste kerkklok, ooit in
Nederland gegoten, is aan boord van het
motorschip “Edwin Reite” van de HYCAR
linie, op weg naar de VS. De klok, een
reus van 8.700 kilo, met een middellijn van
bijna 2 ½ meter en gegoten bij klokkengieterij “Petit en Fritsen”te Aarle-Rixtel,
zal worden opgehangen in de toren van
de Presbyterian Church in Dearfield, nabij
Chicago. De “Edwin Reite” , die de klok
vrijdagmorgen in de Rotterdamse Maashaven aan boord nam, wordt omstreeks
25 juli in Chicago verwacht.
27 juni Diploma uitreiking M.A. school
te Aarle-Rixtel Zaterdagavond vond in
Aarle-Rixtel in de grote ontspanningszaal van het patronaat de uitreiking plaats
van 21 diploma’s aan de geslaagden van
de Mater Amabilis school, omvattende
leerlingen uit Beek en Donk, Mariahout,
Lieshout en Aarle-Rixtel. Voorzitter dr.
W. Tersmette reikte aan de leerlingen
het diploma uit. Uit Aarle-Rixtel waren
dat: T. Nooijen, C. v.d. Boogaard, P. v.d.
Boogaard, L. Fellere, L. Jansen en J.
Verhoeven. De voorzitter wees op de
waarde van het Mater Amabilis diploma.
De streekschool te Aarle-Rixtel floreert
goed. Hij bracht ook dank uit aan de leidster: mejuffrouw Poels. Ook pastoor F.
van den Berk sprak de aanwezigen toe
en bestuurslid, mevrouw Coolen uit Beek
en Donk, huldigde de geslaagden, door
het opspelden van een witte anjer.
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