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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.

BRANDWEER Tel. 1 1 2. Overige gevallen 382038. B.G.G. 040 - 2445445.
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)

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 vr van 9.00 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van  16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20

SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

VERLOSKUNDIGEN  Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do 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. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.

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

Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
CESAR-THERAPEUTE Mw. B.M. Verwijmeren, Klokstraat 16, tel. 383081
DE ZORGBOOG KRUISWERK:  Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.

Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: 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
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00   di 18.30-20.30

do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989.  Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350

THUISZORG: SAVANT-ZORG,  Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 040-2459999

GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en

14.00-17.00 u, di  9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK:  Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.

Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763

Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u en di-do 13.30 tot 15.00 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 27 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Dameskoor - kindernevendienst

Gerard Wouters (verj.)
Jan Verbakel (par./1e j.get.)
Jan van den Bogaard (verj.)
Anna Schuurmans – Westenlaken (verj.)
Tinus Schepers (j.get.)
Miet van Mierlo – Adriaans (par.)
Nol Roijackers

Tot welzijn van de parochie
Zondag  28 juni–13e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Martina van Schaik – Bouw (verj./par.)
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Overleden ouders Sterken – v. d. Eijnden
Wilhelmina v. d. Ven – v. d. Sanden (verj.)
Anneke van Doren – Schepers (par.)

Woensdag 1 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 4 juli t/m vrijdag 10 juli
Zaterdag 4 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst

Naviering Vormelingen
Overleden ouders Migchels – Nooijen
Harrie en Miet Huibers – Bekx (7e j.get. vader/par.)
Hanneke van Berlo (m.g.)
Jaantje Kester-Opheij (par.)
Tot welzijn van de parochie

Zondag  5 juli –14e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Sien Nooijen (fund.)
Overleden begunstigers van het O.L. Vrouwe Gilde

Betty Gieskens – Hellings (par.)
Herman Verhoeven (par.)

Woensdag 8 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 27 juni t/m vrijdag 3 juli
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ATTENTIE:
Tot onze spijt kunnen we niet meer, zoals voorheen, regelmatig een Eucharistieviering
in de kapel van Mariëngaarde aanbieden. De avondwaken kunnen gewoon doorgaan.
Gezocht wordt i.s.m. de Zorgboog naar alternatieven. Wij zullen u op de hoogte
houden. Met hartelijke dank aan pastor de Bonth en pastoor Deli.
Namens de zusters van Liefde; mevr. Strijbosch-van Beurden,
contactpersoon m.b.t. de kapel.

Overleden
Nellie Heijmans – Maas, Helmondseweg 3, 83 jaar.
Piet Manders, Koude Maas 3, 72 jaar.
Henk Gruijters, Mariastraat 25, 74 jaar
Nellie Albers van de Linden-de Graaf, Schoolstraat 13, 92 jaar.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 8 juli a.s. van 20.00 tot 21.30 uur
in de sacristie van onze kerk. Deze avond is bedoeld als voorbereiding op de
gemeenschappelijke doopviering van 19 juli a.s. Voor deze avond en voor de doop
van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel. 381215.

Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten. Wilt u op Maandag alleen in
dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Pastor Deli kunt u persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van
10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de
pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen.
De administratie is op dinsdagochtend, donderdagochtend   en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. U kunt dan
terecht met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties.
Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving,  kunt u de pastor bereiken op
de pastorie tel.:381215.

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 svp tijdig. Misintenties die U in het
gemeenschapsblad (boekje 13) van 20 juli geplaatst wil hebben (6 weken), moeten
het liefst vóór vrijdag 10  juli bij ons  binnen zijn.

Pastoor

zoekt

misdienaars

Belangstelling

Meldt u aan bij de pastorie

Telefoonnr. 0492 381215
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Orgel Mariakapel
naar de parochiekerk.

Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van Mariëngaarde in 1906 schenken de
oud-pensionaires voor de Mariakapel een
door F.C.Smits gebouwd orgel.
De kapel is eigendom van de parochie
van Onze Lieve Vrouw Presentatie te
Aarle-Rixtel. In het parochiearchief  be-
vindt zich een brief waarin de orgelbouwer
bevestigt dat het kerkbestuur hem heeft
opgedragen het instrument te bouwen.
Na het orgel van de zusters te hebben
gekocht, brengt de firma Verschueren uit
Heythuijzen het orgel in 1968 over naar
de St.Martinuskerk te Tilburg en tot 1989
is er geen orgel in de Mariakapel.
Na de tijd van de veranderingen in de
Rooms Katholieke Kerk worden in de
Mariakapel kerkelijke huwelijken gesloten
en jubilea gevierd en een orgel gemist.
Het kerkbestuur besluit op 3 juli 1984 tot
restauratie van het grote Smitsorgel in de
parochiekerk en orgelbouwer Vermeulen
uit Weert plaatst een vervangend orgel in
de kerk. Nadien koopt het kerkbestuur dit
orgel aan en laat het plaatsen in de
Mariakapel.
Verschueren uit Heythuijzen heeft dit
orgel in 1935 gebouwd voor de kapel van
het juvenaat van de Broeders van
Maastricht en nu klinkt het alweer 20 jaar
in de Aarlese kapel.
Tijdens de avondwake wordt de orgelbank
soms door bezoekers bezet omdat er
onvoldoende plaatsen zijn. Je moet er
niet aan denken dat die massa bij een
calamiteit tegelijk via de enige uitgang
naar buiten wil, het is onverantwoord dat
een groot aantal mensen tegelijkertijd in
de kapel aanwezig is. De avondwake kan
in de kapel van Mariëngaarde gehouden
worden. Het orgel in de kapel wordt bijna
niet meer gebruikt. Tegenwoordig wordt er
veelal beneden in de kerk gezongen en
dan is het praktischer  dat het bege-

leidend instrument in de buurt staat.
Het kerkbestuur heeft daarom besloten
het orgel vanuit de kapel over te  plaatsen
naar de kerk. De speeltafel kan in de
buurt van de preekstoel worden geplaatst
en de orgelpijpen gaan naar het koortje
boven de sacristie.

Kikker-
Theetuinconcert
IVN Laarbeek groot succes!
Het eerste kikker-theetuinconcert in de
prachtige tuin van het IVN Laarbeek,
nabij de volkstuintjes in de Bimd was een
geweldig leuke happening. Onder het
genot van diverse soorten Croy-thee o.a.
thee van de Freule en kasteelthee kon-
den de gasten genieten van het gekwaak
van de kikkers in de poel. De band Rollik
Goewd uit Beek en Donk zorgde buiten
voor de muzikale omlijsting. In het
gebouw was een expositie van natuur-
foto’s gemaakt door Marcel van de
Kerkhof, werkelijk unieke stukjes natuur
in Laarbeek. Iedereen wilde wel zo’n
prachtige natuurfoto winnen, de loten
vonden daarom gretig aftrek. De
opbrengst van de loterij en verkoop thee
waren voor het IVN Laarbeek. Het jeugd
IVN was hard toe aan goede schep-
netten, die gaan we nu aanschaffen,
zodat onze jeugd nog meer kan genieten
van het buitenleven. De uitslag van de
loterij was: 1e prijs lotnummer 341, 2e

prijs lotnummer 144.
Tot ziens in de Bimd.

Klokje

Dovens Meubelen.
Klokken – Schilderijen. Matrassen,
dekbedden, overtrekken, handdoeken en
div. artikelen. Kerkeind 38, 0492-341553.
Milheeze.
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RADIO KONTAKT
OP
ONSBRABANTNET

Sinds donderdag 11 juni is Radio Kontakt
te ontvangen via het glasvezelnetwerk van
OnsBrabantNet.

Tekst-tv is te ontvangen op 423,25 MHz,
de radio op 93,2 MHz.

Mensen die via de UPC-kabel luisteren
en kijken verandert er niets.

Bericht van: Pagina 11

SAMEN GROEIEN,
SAMEN ONTWIKKELEN

Woensdagmiddag 10 juni waren in het
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk
verschillende Laarbeekse organisaties bij
elkaar die zich inzetten voor de ont-
wikkeling van kinderen van 0 tot 6 jaar.
Het ging over activiteiten zoals: voorlees-
ontbijt; werken met thema’s en speel-
hoeken in de peuterspeelzaal en de
basisschool; de overstap van peuter-
speelzaal/kinderopvang naar de basis-
school.
Deze activiteiten passen in het landelijke
beleid om de ontwikkeling van kinderen
zo vroeg mogelijk te stimuleren. Dat heet
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).
De gemeente is uitvoerder in dit beleid.
Het initiatief lag bij peuterspeelzaal
Stippel. Er is een werkgroep gevormd met
afgevaardigden van peuterspeelzalen,
basisscholen, kinderopvang, gemeente
en OCGH advies.
Het doel van deze middag was nadere
kennismaking, werkuitwisseling en
vervolgafspraken maken voor de
toekomst, zoals:
· Gezamelijk themavonden organiseren
voor ouders
· Met peuters en kleuters samen het
kabouterpad lopen
· Samen thema’s uitvoeren

· De overdrachtsprocedure nog beter op
elkaar af stemmen
Een directeur van een van de betrokken
basisscholen zei aan het einde van de
middag: “Het is zinvol dat ieder over zijn
eigen werk kan vertellen, de betrok-
kenheid op elkaars werk is groot. Er
worden veel vragen gesteld en het is fijn
dat mensen elkaar nu persoonlijk ken-
nen, dat vergemakkelijkt het onderlinge
contact”.
Wethouder Joan Briels gaf aan dat hij blij
is met deze middag. Het past precies in
het jeugdbeleid van de gemeente
Laarbeek. Bovendien is de samenwerking
(harmonisatie) tussen peuterspeelzaal en
kinderopvang een actueel thema.

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.

Dovens Meubelen. Wij ruilen uw oude
meubelen in en verkopen ingeruilde
meubelen. 0492-351553. Kerkeind 38,
Milheeze.
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Drukkerij Aarle-Rixtel

De Zorgboog groeit sterk in de regio Helmond. 
Daarom zijn we voortdurend op zoek naar 

nieuwe collega’s voor diverse functies,  
zoals verzorgende en verpleegkundige.

Houd je van mensenwerk en wil je graag 
een leuke en uitdagende baan in de zorg?

Aarzel niet! Kijk voor een actueel  
vacatureoverzicht en meer informatie op 
www.zorgboog.nl of bel: (0492) 348 404.

Werken in de zorg is leuk! Werken in de zorg is leuk! 
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Open Brief
Aan de bewoners van Laarbeek

U kunt meewerken aan het behoud van
de historie van Laarbeek.
De heemkundekringen van Laarbeek
willen graag zaken die zich in heden en
verleden afspelen, behouden voor later.
Wij krijgen vaak vragen gesteld over het
verleden waar wij geen antwoord op
kunnen geven, omdat we eenvoudigweg
daar geen gegevens over hebben.
Wij doen steeds veel moeite om ge-
gevens niet verloren te laten gaan, maar
wij zijn erg afhankelijk van informatie die
eigenlijk iedere Laarbeeker heeft.
Daarom doen wij een beroep op u om
oude spullen, gegevens, stukken en
archieven waar u over beschikt, niet weg
te gooien, maar op de heemkamer te
bezorgen. Wij schonen deze gegevens
op en archiveren ze, zodat ze later voor
iedereen toegankelijk zijn.
Ook ondernemers, zelfstandigen en
verenigingen die stoppen met hun activi-
teiten, kunnen hun archieven bij ons
brengen.
Omgekeerd is het natuurlijk ook van-
zelfsprekend, dat u met al uw vragen over
zaken uit het verleden, bij ons terecht
kunt.
De gezamenlijke Heemkundekringen van
Laarbeek
Aarle-Rixtel j.dekkers40@chello.nl
- 0492-381993
Beek en Donk
p.hamelijnck@onsbrabantnet.nl
- 0492-462081
Lieshout-Mariahout
pjamdegroot@planet.nl - 0499-422326

Platform
Gehandicaptenbeleid Laarbeek

Muzikale manifestatie
“Leef je in, Leef je uit”

Vooraankondiging
Op zondag 11 oktober 2009 organiseert
het Platform Gehandicaptenbeleid Laar-
beek een groots opgezette muzikale
manifestatie voor mensen met en zonder
een beperking. Deze manifestatie
kenmerkt zich doordat bekende Neder-
landse artiesten met en zonder
beperking “samen” in een schitterende
ambiance zullen optreden. Naast deze
bekende artiesten zal ook het bekende
Laarbeekse trio Waizennutmar een optre-
den verzorgen met Anouk, een meisje
met een beperking en één Laarbeeks
talent.
De manifestatie zal plaatsvinden in de tot
theater omgebouwde grote sportzaal van
multifunctioneel De Dreef aan de
Duivenakker in Aarle-Rixtel.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur Optreden Waizennutmar met
Laarbeekse talenten
15.00 uur Optreden All the Way Music
(met landelijk bekende artiesten als Bert
Louissen, Bob Bullee, Sven Jansen,
Hans Coolen en Adriaan Stoet.
Kaartjes voor deze unieke muzikale
manifestatie kosten • 7,50 en zijn in de
voorverkoop telefonisch en via Email te
bestellen bij stichting@welzijnlaarbeek.nl
of 0492-328800..
Andere voorverkoopadressen zijn:
Aarle-Rixtel J. Termeer
Dijkmanstraat 7 0492-382597
Jan.termeer@planet.nl
Beek en Donk H. Klessens
Kamillestraat 17   0492-461281
jjwklessens@onsbrabantnet.nl
Lieshout  R. Cranen
Lankelaar 17 0499-42227
r.cranen@hetnet.nl

Mariahout   H. Bouwmans
Tuindersweg 39     0499-422832
h.bouwmans2@chello.nl
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administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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KiKo op bezoek bij Korale

Korale 15 jaar, een feestje waard!
De zangertjes en zangeresjes van KiKo,
geen van allen nog geboren toen Korale
startte, feesten graag mee! Een knap
concert was het, daar in de Dreef.
Op bezoek bij Korale waren Mignon,
Flamencogroep Tornadizo, Fluitensemble
Smits en natuurlijk ons eigen KiKo. Echt
verdiende complimenten aan Korale voor
een hoogstandje muziek. En wat knap
dat de kinderen van KiKo daar aan mee
mochten en konden doen. Een volle zaal
en een heerlijke middag vol muziek. De
middag begon voor de kinderen van KiKo
met oefenen, want voor de allereerste
keer samen met 2 “grote mensen koren”
gezamenlijke lied zingen, moet je
oefenen. En na 2 keer samenzingen zat
dat erin, daarna nog even kijken waar je
moet staan op dit grote podium bij de
verschillende liedjes en dan wachten,
wachten, wachten,  tot al het publiek zat
en het optreden van Mignon was ge-
weest. Nu waren zij aan de beurt. En
terwijl in het begin nog met name “aaah”
gehoord werd in de zaal, omdat die
kinderen er zo schattig uitzagen (het
contrast met de volwassenen was
natuurlijk extra groot, veranderde die
opmerking al snel in “ooooh” van
waardering voor het hoge nivo van onze
Aarlese koorklas. Knap gezongen dus
van die kids! En zo vrij. En zo goed. En

dat ze er plezier in hadden, spetterde
ook van het toneel af. Ze zongen en
speelden ondertussen, ze dansten en
bleven zingen. Het applaus na afloop
was dan ook echt gemeend en voor de
kinderen volop verdiend.

Op zondag 7 juni heeft het Sint
Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel een
prachtige dag beleefd tijdens het kring-
gildefeest in Vlierden. De optocht was,
ondanks de negatieve voorspellingen
droog verlopen. Toen alle gildes weer
terug op het feestterrein waren, sloeg het
noodlot toch toe. De massale opmars,
vendelgroet evenals het slangendefilé
vielen in het water. De wedstrijden kon-
den in een droge periode beginnen. Deze
werden echter na een uur weer onder-
broken omdat het erg hard begon te
regenen. Zodoende was men pas om
19.45 klaar met de wedstrijden. Het gilde
behaalde een 5e plaats in het algemeen
klassement. Bij het vendelen werd de
eerste prijs behaald met de groep in de
klasse met 6 of meer personen. Dit is
zeer verdiend, gezien de inzet tijdens de
repetities. Ook was er individueel succes.
Joeri Leenders behaalde een zeer knappe
2e prijs in de klasse C en dwong tevens
promotie af naar de klasse B. Gerard
Leenders behaalde de 1e prijs in de
klasse 50+ met acrobatiek.
Ook bij het trommen was er succes. Ed
Vincent behaalde de 1e prijs in de klasse
E. Stijn Hendriks behaalde de 1e prijs in
de klasse A. Teun Heinsbergen behaalde
de 2e prijs in de klasse B. Jurgen Peters
behaalde de 1e prijs in de klasse C. Miko
van de Ven behaalde de 2e prijs in de
klasse C.

Sint Margaretha
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Praktijk voor reflexzone therapie, neuro-reflexologie en massage
therapie te Aarle-Rixtel

Er staan nu niet een maar twee therapeuten voor u klaar
nl. Mieke Gielkens &  Petrie van Meerendonk

• Geen wachttijden meer
• Gedeeltelijk of gehele vergoeding ziekenfonds
• Geen verwijskaart van huisarts nodig
• Beide therapeuten zijn lid van de beroepsvereniging V.N.R.T.
• Ook preventieve behandeling is mogelijk omdat voorkomen beter is dan genezen, wie

wil er in deze stressvolle tijd nu niet een uurtje voor zichzelf om te onthaasten en te
genieten!!

• Reflexzone therapie ondersteunt en stimuleert uw zelfgenezend vermogen.  De hierna
beschreven klachten kunnen hierdoor verminderen: spanningshoofdpijn,
clusterhoofdpijn, migraine, duizeligheid, ziekte van Menière, hooikoorts,

slaapproblemen, obstipatie, maagklachten, incontinentie, bekkenbodem instabiliteit,
nierstenen, allergie, slijmbeursontstekingen, oorontstekingen en overige ontstekingen,

eczeem, blaasontsteking, astma, RSI, gewrichtspijnen, jicht, aambeien,
zwangerschapsbegeleiding, zwangerschapsnazorg, en rouwverwerking

Al de goede dingen in het leven moet je geprobeerd hebben,
daar is reflexone therapie er een van

Voor meer informatie kijk op:
www.petrie-zorggoedvoorjezelf.nl

of bel
0492 - 383213
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Bouwvak vakantie van 11 T/m 25
augustus Gesloten

Pierre vd Vorst optiek
Dorpsstraat 40d Stiphout

tel 386078

EHBO-cursisten geslaagd

Alle tien de cursisten van onze EHBO-
vereniging die op dinsdag 3 maart hun
EHBO-examen hebben gedaan, zijn
geslaagd. De uitslag was diezelfde avond
al bekend maar de diploma-uitreiking
heeft onlangs plaatsgevonden op
maandag 8 juni in De Dreef. Dit gebeurde
door burgemeester Hans Gilissen. De
cursisten waren in oktober ’08 gestart
met hun EHBO-lessen.

André Schoenmakers zi......

Wa han wai ut vruger toch plezier mi nun
buil en un hoedje van papier,
mi un erdaldeuske en un klöske van ut
garre  dè we urst moese ontwarre.
Ut bestuur gift ons naw aander taken vur
zaken wor veul werklozen mi an’t werrik
konnen raken.
Nève de grijze en dun grunen bak kriegen
we nau nu zak behoorluk dik vur ut
bewaren van plestik.
We hebben plestik buizen en slangen, ge
kaantur de kamer zelfs mi behangen,
Reklametassen, règenjassen en zekskus
op rollen vurt bèriggen van hondendrollen
Wai zin in de malaisse vanwege de tubes
tandpasta en majonaise.
Ik verstaond dè we ins in de maond op

vrijdigmèrrige bij die twee bakken, de
plestik zakken nève de papierdozen
moeten bèriggen.
We gaon ut plestik an pakken mi plastik
bakken en dito zakken en om te
beginnen is dè kosteloos.
Bajons liggen in un doos twèluf zakken
helemaal nej  en wai zin blèj dè wur nie
zo op hoeve te letten, ze zin van plestik,
die kande buiten zetten.
Ik heb höre zeggen dèssut zo an  han
willen leggen dè vrijwilligers van
Mariëngaarde dè  spul in heil Ale
vergaarden
Dur zin veul bezwaren tigge gerezen um
dè dè asociaal zou wezen.
Mèr ik denk dessut vlug goewt zauwe
keuren  assur flink van konnen beuren.
Nee, dè doen naw aander in alle ere, ze
maken, vullen, verkaopen en recliseren.
En naw heurde ik boze tongen beweren
dèssu um dèssu die grijs bakken
Minder Um hoeven te keren bizzig zin te
pogen reinigingsrechten te verhogen.



Het uitbrengen van haar nieuwe C.D.,
stemt Franka van der Linden heel tevree.
Zij vertolkt nu haar liedjes,
in het Frans, Spaans en Portugees,
waarmee ze haar veelzijdigheid,
toch maar weer eens bewees.
Gelukkig nog geen enorme toeloop,
van fans zoals in Engeland,
want ze staat ook nog niet,
in heel de wereld in de krant.
We wachten nu op een plaat,
waarmee ze met onze pastor op staat.
RD
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Oproep
Jazz Society

Sinds enkele maanden wordt in café van
Bracht elke twee weken onder de naam
“Jazz Society” een gezellige muziek-
avond georganiseerd, waarbij regionale
jazzmuzikanten met elkaar in diverse
samenstellingen leuke, herkenbare jazz-
muziek voor het publiek ten gehore
brengen, zgn. jam sessions. Dit concept
is zeer succesvol gebleken – praktisch
elke keer was het volle bak, met als
hoogtepunt afgelopen woensdag. Tal van
stamgasten (publiek en muzikanten)
kunnen wij inmiddels registreren.
De bedoeling is, dit initiatief na de zomer-
pauze een bredere bestuurlijke basis te
geven. Wij stellen ons voor, een team of
een bestuur te vormen, dat samen de
verantwoordelijkheid voor de organisatie
op zich neemt, het concept verder
uitbouwt (daartoe zijn er nog tal van
ideeen) en de continuiteit waarborgt.
Onze visie is, dezelfde reputatie in
Laarbeek e.o. te bereiken als destijds
Pauwkes.
De werkzaamheden voor het team
omvatten de administratie van email-

promotie en de verzending van
persberichten, het inplannen van
muzikanten en bands en de lokale
aansturing van het muziekprogramma en
de improvisaties. Wij kunnen ons
voorstellen, dat personen met een zekere
affiniteit tot deze muzieken en de horeca
en met enig organisatietalent, zich voor
deze bezigheid interesseren. Ze hoeven
niet persé uit Aarle-Rixtel te komen.
Geinteresseerden worden verzocht zich
te melden via wim@beeren.net Wij
nemen daarna spoedig contact op en
bespreken gezamenlijk de details.
Wim Beeren
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De bibliotheek deze week!!

Nieuwe service van de bibliotheek!! I
Een vaak gehoorde wens, kan ik een
bericht krijgen dat mijn boeken ingeleverd
moeten worden?  Bibliotheek De Lage
Beemden geeft gehoor aan deze wens.
Leden van de bibliotheek kunnen vanaf
heden gebruik maken van de inlever-
attendering. Dit houdt in dat u 4 dagen
voor het verstrijken van de uitleentermijn
een e-mail krijgt waarin u geattendeerd
wordt op de vervaldatum van door u
geleende materialen.
Deze service is alleen ingesteld bij ver-
zending per e-mail, dus niet per post!
Heeft u al eerder aangegeven dat u een
reserveringsbericht én een herinnerings-
bericht per e-mail wilt ontvangen, dan
wordt dit automatisch aangepast. Is dit
niet het geval dan kunt u dit zelf
aanpassen via ‘mijn menu’ op onze
website www.bibliotheeklagebeemden.nl
of aan de balie in de bibliotheek.
Wilt u geen gebruik maken van de
inleverattendering, dan kunt u dat
wijzigen via ‘mijn menu’.

Kernjury NS-Publieksprijs
Bent u gek op boeken lezen?
Neem dan de uitdaging aan om in zes
weken de zes genomineerde boeken te
lezen voor de NS-Publieksprijs 2009!
Meld u aan voor de Kernjury van de
grootste publieksprijs van het Nederland-
se boek en beslis mee welk boek zich
‘Boek van het Jaar 2009’ mag noemen.
Sinds 2006 speelt een Kernjury een rol
bij het kiezen van de NS-Publieksprijs
van het Nederlandse Boek. De Kernjury
bestaat uit 300 leden, die samen een
afspiegeling vormen van het Nederlandse
lezerspubliek.De kernjury-leden ont-

vangen de zes genomineerde boeken om
te lezen. Zij brengen hun stem uit op een
van de zes boeken. Gegadigden kunnen
zich in de maand juni opgeven voor de
Kernjury.
Meer informatie www.nspublieksprijs.nl

Verkoop afgeschreven materialen
In Beek en Donk en Aarle-Rixtel zijn in
de bibliotheek tijdens de openingstijden
weer afgeschreven materialen te koop.
Fictie en non-fictie, voor de jongere
jeugd, de oudere jeugd en voor volwas-
senen.
In Beek en Donk op 26 en 27 juni en
in Aarle-Rixtel op 30 juni, 1 en 3 juli.

De bibliotheek……ruimte voor inspiratie!!

Zomerexpositie Heemkamer:
“Van alle ambachten thuis”.

Op de heemkamer/heemmuseum van
Barthold van Heessel  wordt deze zomer
de expositie “Van alle ambachten thuis”
gehouden.
De expositie laat een keur van (oude)
ambachten zien: van schoenmaker tot
burgemeester, van kastelein tot
klokkengieter.
Dat gebeurt aan de hand van foto’s,
documentatie maar vooral van allerlei
gereedschappen en andere voorwerpen.
Het geheel is op speelse wijze  opgezet
en geeft een aardig beeld van wat er in de
loop van de jaren zoal is “afgetimmerd”.
De expositie vindt in de maanden juli en
augustus plaats en is elke zondag
geopend van
14.00 uur tot 17.00 uur.
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1700 euro voor de Zonnebloem
afdeling Aarle-Rixtel.
De heer Henk Beniers, oud directielid van
de Atlant Groep, vond het maar niets om
bij zijn afscheid allemaal flessen drank te
mogen ontvangen. Want een goed doel is
toch veel beter, dat geeft je toch een veel
heel aangenamer gevoel, dan al die
flessen. Maar welk goed doel moet je
dan kiezen. Eén dat dicht bij de mensen
van Aarle-Rixtel staat! Samen met zijn
vrouw Hanneke kwam hij op De Zonne-
bloem, maar dan wel de plaatselijke
afdeling. De vrijwilligers bezoeken de
ouderen, zieken, eenzame mensen. Zij
die niet meer overal kunnen komen
worden regelmatig gevraagd voor een
ontspanningsmiddag in de Dreef. Zij
nemen de gasten mee met een jaarlijks
uitstapje buiten Aarle-Rixtel. Op 13 mei
2009 waren zij naar Asten-Heusden, met
de Peelexpres zijn ze de Grote Peel
gaan bezoeken. In het bezoekerscentrum
werd daar een consumptie aangeboden
en nadien in de Pandoer een heerlijke
koffietafel. Het was toen prachtig weer,
onze gasten hebben volop genoten van
deze dag. Ja, de vrijwilligers zorgden
voortreffelijk voor zes gasten in een

rolstoel. Maar ook natuurlijk voor alle
anderen. Maar terug naar Henk Beniers;
ik was op bezoek bij Henk in de Kapel-
laan. Hij biedt namelijk op woensdag 17
juni 2009 een cheque van 1700 euro. Ik
ben benieuwd naar zijn keuze voor de
Zonnebloem. Henk vertelt dat zijn
moeder jarenlang medewerkster van de
Zonne-bloem in Lieshout is geweest. Hoe
zij opging in het werk als vrijwilligster.
Hoe dankbaar dit werk is, zijn moeder
heeft hem daar veel over verteld. Maar
ook hoe belangrijk dit werk is. Hij vertelt
dat hij al veel jaren werkt voor de minst
bedeelden in de maatschappij. Zij die
niet in staat zijn om in een reguliere baan
te werken. Henk werkte in de directie van
de Atlant Groep, vroeger bekend onder
de naam van Helso Helmond. Helso
Helmond is in 2002 samen gevoegd met
STAP, Stichting Arbeidsplaatsen
Helmond. Ook is gestart om op een
totaal andere manier mensen te werk te
stellen. We haalden het werk niet meer
naar onze bedrijven, maar we plaatsten
onze mensen bij de bedrijven in de regio.
Heel veel bedrijven ondersteunen onze
ideeën en werken daar graag aan mee.
Onze mensen hebben dit als erg positief
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ervaren. Zij werkte niet meer bij de Helso,
de sociale werkplaats, maar bij een
bedrijf. Ad, zegt Henk, neem van mij
maar aan dat onze medewerkers nadien
blij waren met deze verandering. Zij
voelden zich ineens veel meer ge-
waardeerd. En waardering willen we toch
allemaal krijgen. Het ziekte verzuim
onder deze groep mensen is enorm
omlaag gegaan. Ze staan ineens beter in
de maatschappij, ze tellen mee én doen
mee. En dat was de opzet van de
omvangrijke verandering. De sociale
werkplaatsen moesten bezuinigen, het
werd volgens de overheid allemaal te
duur. Hoe kun je dan de kosten omlaag
krijgen en het tegelijkertijd voor de
mensen ook beter doen? We hebben
heel wat gepraat, ideeën te over.
Communiceren is dan een heel belangrijk
onderwerp. De meewerkende bedrijven,
onze medewerkers, allemaal moesten ze
achter onze plannen komen staan. Niet
iedereen stond te juichen, maar dat
veranderde snel toen ze de werkelijkheid
gingen beleven. Begeleiding is dan een
heel belangrijke zaak. De directie van de
Atlant Groep kan terug zien op een
geslaagde ombouw van de organisatie.
De mensen vinden de nieuwe situatie veel
menselijker. Zo heeft Atlant Groep
intussen ruim 1000 medewerkers ge-
detacheerd bij bedrijven in de regio. En
daarnaast zijn ook nog eens ruim 250
mensen in de loop van enkele jaren ook
daadwerkelijk in dienst genomen van
reguliere bedrijven. Dus ze hebben nu
een echte baan en zitten dus niet in de
WSW, de wet sociale werkvoorziening.
Toch belangrijk voor de mens om een
eigen baan te hebben. Dat je voor vol
meetelt. Ja, een mooi voorbeeld is het
bedrijf Dorel, dat de Maxi Cosi-autostoel-
tjes maakt. Het werk wat eerst bij de
Helso bedrijven werd gedaan, is terug
gehaald naar de fabriek van Dorel, waar
medewerkers van Atlant Groep de auto-
stoeltjes assembleren en alle voorkomen-
de logistieke werkzaamheden verrichten.
Alle metalen en kunstoffen onderdelen

worden daar zelf gemaakt en geassem-
bleerd. Alleen de bekleding wordt
ingevoerd. Vijf jaar geleden begonnen we
daar met  250 medewerkers, op dit
moment zijn dit er 700. Henk, jij hebt in
de loop der jaren een grote kring van
bedrijven leren kennen. Je werkte er met
volle tevredenheid en toch ga je weg. “Ik
ben op enig moment eens na gaan
denken over mijn toekomst. De klus bij
Atlant Groep was grotendeels geklaard
en ik ben er de persoon niet om op de
automatische piloot mijn werk te doen.
En dan ga je eens nadenken. Dat leverde
mij een hele hoop leuke ideeën op in de
sfeer van regionale arbeidsmarkt en
samenwerking tussen bedrijven, overheid
en onderwijs.  En ik zag hele goede
mogelijkheden om daar als zelfstandige
mee aan de slag te gaan. Daar kan ik
heel veel van mezelf in kwijt en dat
inspireert mij in hoge mate. Daarom ben
ik gestopt bij de Atlant Groep en ben ik
voor mij zelf begonnen. Kort daarna ben
ik benaderd door de gemeente Helmond
en kon al snel aan de slag. Heel veel
regio’s in Nederland zitten met het pro-
bleem dat de opleidingen niet aansluiten
bij de vraag van de arbeidsmarkt. Met
andere woorden; De scholen voor
beroepsonderwijs sluiten niet aan met
hun opleidingen bij de vraag vanuit het
bedrijfsleven. Dus moeten we de vraag
van de bedrijven in kaart brengen, moeten
we de overheid zien te overtuigen dat het
onderwijs anders moet worden gegeven.
Dus overleg met de scholen in de regio,
welke mogelijkheden hebben zij. Kunnen
zij op een veranderende vraag van de
bedrijven ook vorm geven in het onder-
wijs. Wat kunnen de bedrijven betekenen
voor de scholen. Dus werk genoeg om dit
allemaal in kaart te brengen. Maar een
nog grotere uitdaging die erna komt.
Want als iedereen overtuigt is dat er voor
de toekomst andere opleidingen die goed
aansluiten op de vraag van het bedrijfs-
leven, zal de invulling ook een hele klus
zijn. Dan zal er veel en goed gecommuni-
ceerd moeten worden. Maar veranderen



Openingstijden showroom
wo-do  :13.30-18.00 uur
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Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
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mobiel 06-51162419
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Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.
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zullen we moeten. Er is enorm veel
veranderd in het bedrijfsleven en  het
onderwijs speelt daar onvoldoende op in.
Ik heb enorm veel zin in mijn nieuwe
uitdaging. Ook dit heeft weer alles te
maken met mensen. En wat is er nu
fijner dan je daarvoor in te zetten. Ik wens
Henk en zijn gezin veel geluk in de
nieuwe uitdaging. Woensdagmiddag had
ik met Henk afgesproken dat hij om
15.00 uur aanwezig zou zijn bij
ontspanningsmiddag van de Zonnebloem.
Deze middag treden de Kersenhoedjes
uit Mierlo op. In de pauze zou hij dan
symbolisch het bedrag overhandigen aan
de voorzitter Ben Sibon van de plaatse-
lijke afdeling, dit in aanwezigheid van de
medewerksters en de gasten van de
Zonnebloem. Henk memoreerde hoe hij
de Zonnebloem Aarle-Rixtel had
uitverkoren voor deze donatie. En
overhandigde de cheque aan Ben. Deze
dankte Henk voor dit reuze geschenk, hij
beloofde dat de gasten op 10 september
2009 een leuke middag zouden worden
getrakteerd. De gasten moeten nog even
geduld hebben, maar die krijgen op tijd
een uitnodiging voor deze middag. We
gaan wel met de bus waarvoor iedereen
plaats is. We gaan met zijn allen
picknicken, waar zeg ik nog niet. Om
iedereen gerust te stellen, we gaan niet
in het gras zitten met zijn allen.
Natuurlijk heb ik jullie allemaal nieuws-
gierig gemaakt. Onze gasten en veel
medewerksters waren overdonderd door
deze gulle gave. Ik hoorde diverse
mensen hun bewondering uitspreken dat
de Zonnebloem zo’n mooi bedrag krijgt.
Bewondering ook voor de geste van Henk
Beniers. Onze penningmeesteres Hanny
Schooneveld overhandigde hem een mooi
boeket Zonnebloemen voor zijn vrouw
Hanneke. Zij zegde erg blij te zijn met
zo’n gulle gift. Het geld wordt besteed
aan ontspanningsmiddagen, een uitstap-
je, een kerstviering, als bijdragen in de
kosten van de jaarlijkse boottocht op de

Maas. De afdeling is erg blij met deze
gulle gift. Henk en Hanneke, heel hartelijk
dank namens bestuur, medewerksters en
gasten. Reportad.

Kamermuziek
in muziekcentrum Het Anker

Luistert u graag naar kamermuziek op
hoog niveau? Kom dan op zaterdag
27 juni  naar het muzkiekcentrum Het
Anker te Beek en Donk. Dan geeft
Kamerorkest Alveare onder leiding van
Dirk van de Weijer een concert. De
aanvang van dit concert is 20.00 uur.
Het ensemble, dat nu voor het eerst zal
gaan concerteren onder leiding van Dirk
van de Weijer uit Aarle-Rixtel, is geen
onbekende in Beek en Donk. Het heeft in
de afgelopen jaren al vaker hier
opgetreden. Het brengt dit keer een
programma waarin de blazers van het
orkest ruimschoots vertegenwoordigd
zijn. Er wordt muziek gespeeld van
Fauré, Hadyn en Gounod. Zo wordt het
hoboconcert in C van Joseph Haydn
uitgevoerd met als soliste de hoboîste
José Cordewener. Speciaal voor de Petite
Symphonie van Gounod zal Jan Lam-
mers, solofluitist bij O&U, meespelen op
dwarsfluit. Dit werk is een van de parels
in het oeuvre voor blazers binnen de
kamermuziek. Muziek die iedere muziek-
liefhebber gehoord moet hebben.
De Laarbeekse inbreng tijdens dit
concert zal niet beperkt blijven tot de
dirigent Dirk van de Weijer en Jan
Lammers. Boudewijn Hopman speelt
viool, Toon Kessels speelt contrabas.
Toon van Zutven vormt samen met oud-
O&U-collega Harry Maassen de klarinet-
sectie.
Noteert u 27 juni in uw agenda? U zult er
geen spijt van krijgen dat u die avond
gereserveerd hebt voor het concert van
Alveare. Wij hopen u te mogen begroeten
in Het Anker.



Het is tijd voor de Rabobank.

Pagina 24



Bericht van: Pagina 25

Jeugd3daagse
 1, 2 en 3 september 2009!
Het lijkt allemaal nog ver weg, maar voor
je er erg in hebt, is het al zo ver! Het
programma is al helemaal klaar, de
groepjes zijn al ingedeeld, de leiding is
op hun plek gezet, nu is het alleen nog
wachten op 1 september! Over een paar
weken krijgen jullie allemaal te horen bij
wie je in het groepje zit, en wie je leiding
is! Best wel spannend he, dat wachten!
Maar eerst nog ff lekker op vakantie en
dan maar hopen dat de zon weer wil
gaan schijnen. We hebben de afgelopen
jaren genoeg regen gehad tijdens de
jeugd3daagse!
We kunnen nog steeds hulp gebruiken
tijdens de 3-daagse! Dus als je tijd hebt
kun je je nog gewoon opgeven op
www.jeugd3daagse.nl Dan zorgen wij
dat je iets leuks te doen krijgt zodat je je
niet in je uppie zit te vervelen thuis. Als je
ziet hoeveel plezier de kinderen hebben
tijdens deze 3 dagen, dan weet je waar je
het voor doet! En vergeet natuurlijk ook
niet in je overweging mee te wegen dat je
uitgenodigd bent op ons feestje op
donderdag avond 3 augustus!
We hebben ook een super leuk thema!
Jullie kunnen raden waar we het dit jaar
over gaan hebben! We zetten de hints
alleen op onze website
www.jeugd3daagse.nl omdat er dan
ook misschien iemand een keer op onze
website kijkt. We hebben namelijk het
idee dat er niemand op kijkt! Dus als je
een keer wilt snuffelen op onze site om
te kijken wat het allemaal precies inhoud
en wie er allemaal in de organisatie zit of
wat we vorig jaar allemaal gedaan
hebbenen om de foto’s van afgelopen
jaren te bekijken, moet je zeker ff kijken!
Als je wilt raden wat het thema van dit
jaar is moet je zeker reageren! Misschien

win je er wel een prijs mee! Je hebt nog
2 weken om het thema te raden, dus
kijk snel, en zoek waar we de hints
verstopt hebben! Schrijf ook iets in ons
gastenboek want van leuke berichtjes
worden wij ook blij!
Kees, Hans, Elke, Nadine, Petra, Karin,
Josina, Maud, Angela, Margo, Stephan,
Jos, Patrick, Rudy, Christel, Elly en
Corrie

Veiling bij Galerie Art & Beautiful
tijdens Kunstroute Laarbeek 

Tijdens Kunstroute Laarbeek werd er bij
Galerie Art & Beautiful een veiling
gehouden voor het goede doel. Regionale
kunstenaars; Gerard Hendriks, Jan van
Oort, Dennis Epke, Aart van der Aart en
Gilia de Groot hebben werken beschik-
baar gesteld voor de veiling. 
Galerie Art & Beautiful heeft gedurende
Kunstroute Laarbeek (2, 3, 9 en 10 mei)
aanloop gehad van ontzettend veel kunst-
liefhebbers. Waarvan niet alleen mensen
uit Laarbeek zelf, maar ook mensen uit
Eindhoven, Veghel, Deurne, Helmond,
Stiphout, en zelfs uit Maastricht. De
veiling heeft een totaalbedrag van Euro
375,00 opgebracht wat volledig ten goede
komt aan Topaze (opvang voor uit huis
geplaatste kinderen). 
Topaze is ontzettend blij met het geld en
wil met deze berichtgeving haar dank
uitspreken naar de kunstenaars: “Gerard,
Jan, Dennis, Aart en Gilia bedankt voor
jullie bijdrage.
Van de totale opbrengst van de veiling
gaan we een tent kopen zodat we met de
kinderen fijn kunnen kamperen. De
kinderen zullen er zeker van gaan
genieten!!” 
Galerie Art & Beautiful (schilderijen –
sculpturen – glaswerk – sieraden) is ook
na Kunstroute Laarbeek elke vrijdagavond
geopend van 18:00 uur tot 21:00 uur.
Info: www.art-en-beautiful.nl . Clovishof 1,
Aarle Rixtel.





Verhappen;
Team IV bij de Aspiranten:
Maarten Bessems, Martijn Bessems,
Bart Willems en Steven Christiaens.
Het bestuur heeft het advies van de
trainer gevolgd die het talent in de
kinderen ontdekt en merkt dat het mee-
doen aan de competitie een enorme
impuls geeft en dat de kinderen enorm
veel bijleren door mee te spelen.
De teams krijgen een begeleid(st)er die
hen ook vergezelt bij de uitwedstrijden.
Alle wedstrijden worden op zaterdag-
middag gespeeld en elk seizoen worden
er tien wedstrijden gehouden. Vijf wed-
strijden thuis en vijf wedstrijden bij de
club waartegen ze spelen. Aanvang van
de komende competitie is rond de
tweede week van september. Attc77
zoekt momenteel nog een begeleid(st)er
voor één team voor de vijf uitwedstrijden.
Een auto hebben,  kunnen rijden en een
beetje inzicht in het tafeltennisspel  is
een vereiste. Iets voor u? Wat zijn nou vijf
zaterdagmiddagen op een jaar?
Voor meer info: www.nttb.nl/attc77

ATTC77 heeft wisselend weekeinde.

Allereerst de Roefeldag op zaterdag
Het was een schitterende dag om te
roefelen, een strak blauwe lucht, iedereen
kon zich goed verplaatsen met de fiets of
te voet. De eerste kwamen al om 8.45
uur binnen ipv 9.00 uur, mogen we al
beginnen? Natuurlijk, het was een komen
en gaan van nieuwe talenten, als je ziet
dat er bij waren die niets konden en na
45 min de bal redelijk over konden slaan,
dan is dat leuk om te zien. Er was een
kind Lieke die kon 94 keer de bal over-
slaan, die was apetrots.
Het was ook niet te heet binnen dat
scheelt ook, dan blijven ze actiever.
Lekker wat drinken, een snoepje en
iedereen ging voldaan naar het volgende
adres. Een compliment voor de organi-
satie, het valt niet mee om alles in goede
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Attc 77 gaat volgend seizoen met
vier jeugdteams in de competitie

Al  geruime tijd verheugt de Aarle-Rixtel-
se tafeltennisclub ATTC77 zich in een
aanwas van nieuw jeugdig talent. De
trainers hebben het er druk mee. Dat het
geen windeieren legt blijkt wel uit het feit
dat er komend najaarsseizoen zelfs vier
jeugdteams mee gaan doen aan de
competitie van Zuid-West Nederland. Ze
spelen daar in de vierde klasse.
Het zijn achtereenvolgens:
Team I bij de Junioren:
Vincent Braak, Jeroen Doensen, Marijn
van Krieken en Dorette van de Elsen;
Team II bij de Aspiranten:
Richard Doensen, Werner Doensen en
Bastiaan Nab;
Team III bij de Aspiranten:
Esmee Charter, Ilse van Hout, Chantal
van Rooy, Maartje Verschuren en Anouk
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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banen te leiden. Ook willen we nog
enkele jeugdleden van ATTC77 bedanken
voor hun inzet, die hebben voortreffelijk
geholpen. Die vonden het zelf ook reuze
gezellig en bleven na afloop nog even
uitrusten en gezellig kletsen. Volgend
jaar doet ATTC77 weer zeker mee.
Dan de fietstocht op zondag
De regen hield niet op! Het was een
fietstocht voor alleen de echte
fietsgekken onder ons, enkele
deelnemers waagden zich door het
verschrikkelijke weer. Erg jammer dat het
weer niet meezat maar de 69 deelnemers
hebben zich binnen vermaakt en toch
nog genoten van de geweldig verzorgde
barbecue. Misschien wel dubbel daarom.
Ook hier geldt: volgend jaar opnieuw bij
ATTC77 een nieuwe fietstocht, al dan niet
met regen weer…
www.nttb.nl/attc77

 

ASV’33:
OPGAVE NIEUWE LEDEN:

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn bij
ASV’33 al weer druk bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
ASV’33 is een voetbalvereniging die veel
aandacht besteedt aan het beleven van
plezier aan het voetbal en waarbij niet
primair de prestatie voor op staan. Het op
een plezierige manier kennismaken met
alle facetten van het voetbalspel is
leidend. Ook staan de normen en
waarden hoog in het vaandel bij ASV’33.
Ook worden er voor de leden van de
vereniging diverse nevenactiviteiten
georganiseerd om het nog gezelliger te
maken.
Sinds afgelopen jaar is het meisjes-
voetbal landelijk zeer sterk in opkomst.
Dit heeft ook bij ASV’33 geresulteerd in 3
meisjesteams. Als je dus als meisje wilt
gaan voetballen: kom ook bij ASV’33.
(je kunt eventueel ook een tijdje

Roefeldag

Zaterdag 13 juni was het weer een gezel-
lige drukte, tijdens de 13e Laarbeekse
roefeldag. Terwijl het zonnetje volop
scheen gingen 326 kinderen met hun
begeleiders snuffelen bij bedrijven.
Net zoals andere jaren waren ook dit jaar
alle bedrijven erg enthousiast.
Wij willen dan ook alle bedrijven,
sponsors, begeleiders, vrijwilligers en alle
kinderen hartelijk bedanken voor deze
succes volle dag.
Wil je nog eens nagenieten van deze
gezellige dag kijk dan op onze website
www.roefelen.nl
Graag zien we jullie volgend jaar weer op
zaterdag 12 juni 2010.
Roefelcomitè Aarle-Rixtel.

proeftrainingen meelopen om te kijken of
het bevalt). Ook gaan we weer door met
de sport- en spelgroep van de 4 en 5
jarigen, de zogenaamde Mini’s. Jongens
en meisjes die 4 jaar zijn kunnen hieraan
deelnemen.
Als je dus graag bij ASV’33 wilt voet-
ballen geef je dan voor 15 juli op ivm
indeling van de elftallen.
Opgave kan gebeuren bij Frans
Verschuuren, telefoon 0492-536919 of 06-
10565327.
Bij zijn afwezigheid kan aanmelding ook
plaatsvinden bij Reno Renders, telefoon
06-23472370.

Klokje

Dovens eigen Meubelmakerij.
Met betaalbare kwaliteits meubelen in
diverse houtsoorten en kleuren in eigen
ontwerp. Wij maken met u samen uw
eigen model meubelen. Binnenveld 1
Milheeze. 0492-341553.
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TOELICHTING TOUR DE FRANCE-SPEL T.S.C. AAN DE WIELEN 2009
                                                     van 4 t/m 26 juli
======================================================================
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. De reserve renner vervangt
dus geen renner die uitvalt.

Met de 15 renners die je invult 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 etappewinnaar op jouw deelnamelijst 10 punten, nummer
twee 9 pnt., nummer drie 8 pnt. enz. Staan alle tien de renners op je lijst, dan kun je
per dag maximaal 55 pnt. verdienen.
Eindklassement: komt een van je 15 renners voor bij de eerste 10 renners van het
eindklassement, dan krijgt men 25 punten extra. Hier kun je dus maximaal 250 punten
scoren.
Voor het goed voorspellen van de Tourwinnaar ontvang je 50 pnt. extra en voor het goed
voorspellen van de winnaar van het punten- en bergklassement ontvang je nog eens 30
pnt. extra per goede voorspelling.

HOE DOE IK MEE ?

Vul het formulier in en lever dat in voor 4 juli om 18.00 uur. ( De eerste etappe telt dus
niet mee !!!!) Ook de ploegentijdrit op 7 juli niet.
Extra formulieren kunt u telefonisch aanvragen bij onderstaande personen of vinden
onder:www.aandewielen.nl en dan aanklikken nieuws.
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 de eindprijzen.
Ongeveer 70% van de inleg wordt aan prijzen uitgekeerd.
Degenen die hun formulier per telefoon of mail inleveren kunnen het inleggeld
overboeken op de rekening van Aan de Wielen 1014.01.833.
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 INLEVEREN ?

Per mail naar: rinidaniels@onsbrabantnet.nl of telefonisch of schriftelijk naar :
Rini Daniëls, Terlingenplein 16, 5735 BS  Aarle-Rixtel, tel. 0492-382340
Jef van Dijk, Kempenstraat 23, 5735 KD Aarle-Rixtel, tel. 0492-382466
Johanna Gijsbers-Wich, Terlingenplein 19, 5735 BS Aarle-Rixtel, tel. 0492-382265
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DEELNEMERSLIJST VAN:

Naam:.....................................................        Adres:............................................

Telefoon:.........................................           Bank of girorekening:............................

Renners+ rugnummers (indien bekend)

1.   .......................................................... Reserve: 1..............................

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

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

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

5 ..............................................................Tourwinnaar:...................................

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

7.   ..........................................................Puntenklassement:.........................

8.   ..........................................................

9..............................................................Bergklassement:.............................

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

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

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

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

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

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

De actuele klassementen hangen dagelijks bij de Rijwielhuis Verbakel en zijn te
bekijken op www.aandewielen.nl. Ook publiceert Radio Kontakt in Laarbeek dagelijks
de uitslagen bij de sportactualiteiten !!!
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

openingstijden:
ma 13.00-17.00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

www.kapsalonastrid.nl
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Leven met
iemand met
psychiatrische problemen
De GGZ Oost Brabant organiseert in de
regio Helmond de cursus ‘Psychiatrie in
de familie’. De cursus is bedoeld voor
naastbetrokkenen van mensen met
psychiatrische problemen, zoals part-
ners, ouders, kinderen, broers en zussen
en andere naastbetrokkenen.
Leven met iemand met psychiatrische
problemen is zwaar. Iedereen die dit
meemaakt kan meepraten over de
machteloosheid, de conflicten, de over-
belasting en de eenzaamheid die dit met
zich mee kan brengen. Voor degene zelf
én voor naastbetrokkenen kan dat veel
spanning opleveren. Veel naastbetrok-
kenen weten niet meer hoe ze het beste
kunnen reageren.
Anders leren reageren
Herkent u uw eigen situatie in deze om-
schrijving? Dan kunt u baat hebben bij de
cursus ‘Psychiatrie in de familie’. In deze
cursus leert u over de achtergrond van de
problemen en oefent u met andere
manieren van reageren. Het doel is dat u
zich minder belast gaat voelen. We
weten uit ervaring dat anders reageren
vaak ook een positieve invloed heeft op
het gedrag van degene met de
psychiatrische problemen.
Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten
van 2 uur en een vervolgbijeenkomst. In
de cursus komen thema’s aan de orde,
zoals: psychiatrische problemen in gezin
en relatie, de balans tussen draagkracht
en draaglast, grenzen stellen en zorgen
voor jezelf.
Het is géén therapiegroep. Deelname is
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wij ver-
wachten dat u op alle bijeenkomsten
aanwezig bent en probeert huiswerk-
opdrachten te maken. Op die manier
heeft u meer profijt van de cursus.

Voorafgaand aan de cursus is er een
gesprek om te kijken of uw wensen
passen bij de mogelijkheden die de
cursus biedt.
Kosten
Er wordt een vergoeding van 35 euro
gevraagd voor het cursusmateriaal, koffie
en thee.
Locatie
De cursus vindt plaats in de GGZ-locatie
’t Warant in Helmond (naast het Elkerliek
ziekenhuis).
Aanmelding en meer informatie
De kennismakingsgesprekken vinden
plaats in de maand juli. Op 14
september starten we met de cursus op
de maandagochtend van 10.00 tot 12.00
uur.
Voor meer informatie en/ of aanmelding
kunt u contact opnemen met Astrid van
den Heuvel, afdeling Preventie van de
GGZ Oost Brabant, telefoon 0492 – 848
003 (aanwezig op maandag, dinsdag en
donderdag).

Klokje

Permanent make-up.
Voor eyeliners en wenkbrauwen. NU mei
en juni 20% korting. Praktijk voor
huidverzorging en pedicure ( ook voor
diabetische-en reuma patiënten) ook aan
huis. Tel: 0492-383024

Dovens Meubelen.
Alles, maar dan ook alles wat betreft
meubelen voor woonkamer – slaapkamer
en keuken, tafels en stoelen. Senioren
opgelet, grote keuze. Kerkeind 38
Milheeze. 0492-341553.

Dovens Meubelen en Woning-
inrichter Gordijnen – Vitrage –
Vloerbedekking – Novilon – Laminaat.
Wij meten, maken, hangen en leggen.
(vakkundig) 0492-341553 Milheeze,
Kerkeind 38
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BON VOOR MELDING AFWEZIGHEID
svp invullen in blokletters en doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam bewoner :

Adres :

Postcode/woonplaats :

Afwezig van :                             tot:

Alarminstallatie aanwezig: Ja/Nee

Sleutelhouder van uw afwezigheid op de hoogte: Ja/Nee

Soort woning: hoekwoning/tussenwoning/etagewoning/vrijstaande woning/anders

n.l.

Naam  sleutelhouder 1 :

adres :

postcode/woonplaats :

telefoon :

Naam sleutelhouder 2 :

Adres :

Postcode/woonplaats :

Telefoon :

Aanmelding van registratie van uw gegevens kan door invulling  van bovenstaande

bon ongefrankeerd op te sturen naar;

Politie afdeling Gemert-Laarbeek,

Project vakantietoezicht,

Antwoordnummer 2509

5420 ZX Gemert.
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Ik hoop dat u het me vergeeft, maar  bij
het ter perse gaan van deze uitgave van
het gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
genoot ik van de zon in een ver oord.
Maar toch heb ik bij de redactie een
stukje ingeleverd om jullie te laten weten
dat ik er nog steeds ben om, zelfs van
ver af,  jullie te informeren.
Het leek me gepast om deze keer weer
eens wat te schrijven over het
VAKANTIEPROJECT. De zomervakantie
is er weer voor je er erg in hebt, vandaar.
Als je op vakantie gaat, geef je meestal
aan de buren, een familielid of een
kennis de sleutel van het huis. Dat is
natuurlijk om de planten water te geven of
om de post uit de bus te halen. Het zou
echter ook een geruststelling voor je
kunnen zijn als wij bij de politie weten dat
het huis tijdelijk onbewoond is. En dat wij
dan ook weten wie over de sleutel van de
woning beschikt, voor het geval er
onverhoopt iets gebeurt.
De politie Gemert-Laarbeek biedt de
vakantiegangers de gelegenheid om uw
adres en het adres van degene die op het
huis past, in een vakantieregister op te

nemen. Bij bijzonderheden kan de politie
de sleutelhouder waarschuwen, om zo
snel mogelijk de juiste maatregelen te
treffen. Ook zal de politie tijdens de
afwezigheid enig toezicht bij de woning
houden.
Het is natuurlijk aan te bevelen uw buren
te informeren over uw afwezigheid. Vraag
of zij een oogje in het zeil willen houden.
Tenslotte wil ik jullie er nog op wijzen, dat
als je met de caravan of camper op
vakantie gaat, deze maar een beperkte
tijd op de openbare weg mag staan.
Officieel staat in de Algemeen Plaatse-
lijke Verordening van de gemeente
Laarbeek,  dat de caravan of camper
gedurende maximaal 3 aaneengesloten
dagen op de straat mag staan.  Nou is
het natuurlijk niet zo dat we  meteen na
die 3 dagen actie ondernemen, maar we
vragen wel om gewoon rekening te
houden met de buurt en met het aanzien
van de woonomgeving. Krijgen we
klachten van buurtbewoners, dan
reageren we daar altijd op.
In de volgende uitgave van het gemeen-
schapsblad schrijf ik weer een ‘reguliere’
versie over het wel en wee uit Aarle-
Rixtel.
vriendelijke groet
buurtbrigadier John Geerts

Gevraagd chauffeur / algemeen medewerker.

MELL, de scootmobiel Specialist, zoekt per direct een gemotiveerde medewerker
 m/v, voor alle voorkomende werkzaamheden.

Werkzaamheden zijn, het wegbrengen van pakketten en scootmobielen, het
afleveren van hangende confectie.

Informatie via: Henk 0492-599930 of mobiel 0613188117

MELL Services BV. Kanaaldijk 4, Aarle- Rixtel
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Rondvraag raadvergadering
De Kok vraagt wat de bedoeling is met de
woning voor de Hongaren, waarop de
voorz. antwoordt dit te willen behandelen
in de geheime vergadering.
Jansen verzoekt nogmaals de aandacht
van B. en W. voor de  entree van het
voetbalveld. De voorz. z egt dat hiervoor
reeds een tekening gereed is en in de
volgende vergadering aan de orde komt.
v.d. Graef vraagt de aandacht voor de weg
naar Croij vanaf de Lieshoutseweg, die in
erbarmelijke toestand verkeert. Volgens
de voorzitter is dit een particuliere weg en
de eigenaren moeten voor het onderhoud
zorgen. Indien de gemeente iets aan
deze weg zou willen doen, zouden de
consequenties niet te overzien zijn.
Onder bepaalde voorwaarden zou de
gemeente het onderhoud over kunnen
nemen; een daarvan zou zeker moeten
zijn het pootrecht en (of)  recht van
verpoting ook overnemen.
Migchels vestigt de aandacht op de
entree van de Mariastraat vanaf de Dorps-
straat en vraagt wanneer het “speeltuin-
plan” doorgaat. De kwestie van de
Mariastraat heeft de aandacht van B. en
W. wat betreft de aanleg van de speel-
tuin, kan niets definitiefs gezegd worden,
zulks in verband met de bestedings-
beperking. De architect zal contact
opnemen met de Provinciale Waterstaat.
Op een vraag van Migchels hoe het staat
met betrekking tot de burgemeesters-
woning antwoordt de voorz. dat men
bezig is met het slopen van een gedeelte
van het pand aan het Heuveltje en dat
reeds opdracht is gegeven aan de
architect een woning te ontwerpen. Zodra
L. v. d. Hout een andere woning heeft, zal
hopelijk met de uitvoering kunnen worden
begonnen.
M. Althuizen zou graag politietoezicht

zien op bepaalde uren bij de brug over de
Zuid Willemsvaart, waar het vooral voor
de schoolkinderen ontzettend gevaarlijk
is. Volgens hem, zijn er op de Heikant
mensen die overwegen hun kinderen
naar Helmond naar school te sturen. De
voorz. zal de politie zulks vragen, maar
vestigt tevens de aandacht op het tekort
bij de politie. Ook bij inschakeling van
zogenaamde verkeersbrigadiertjes is
politietoezicht vereist.
Verschuuren vestigt de aandacht van B.
en W. op de overlast die de mensen
ondervinden met het ledigen van beer-
putten. De boeren halen die niet op en de
mensen weten niet waar er mee te
blijven. Hij zou de reinigingsdienst van de
gemeente Helmond hiervoor willen
inschakelen. Volgens de voorz. hebben
B. en W. dit reeds aan de gemeente
Helmond gevraagd, maar de tarieven
liggen zo hoog dat hieraan niet te
denken valt. Hij heeft gedacht om een
grote septic-tank te laten maken waar de
mensen zelf op eigen kosten de
faecaliën kunnen storten.
Hierna gaat de raad in geheime zitting.
Na heropening wordt besloten de houten
woning, gebouwd voor de Hongaren, te
verkopen onder inwoners uit aarle-Rixtel.

Brand met veel rook
Zaterdagmiddag alarmeerde men de
brandweer voor blussing van een
brandend teenhoutbos, gelegen in de Hilt
aan de Oostzijde van het kanaal de
Zuidwillemsvaart. Opgemaakte en aan
mijten gelegde bossen hout, dat in deze
lente was gerooid, werd er een prooi der
vlammen, terwijl de levende stobben
vernield werden. De schade was vrij
aanzienlijk. De brandweer, die onder
ondercommandant van Gerwen optrad,
was het vuur spoedig meester. De
rookontwikkeling van dit in hoofdzaak
groene hout was zo enorm, dat het
verkeer over de kanaaldijk tijdelijk
stagneerde.
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