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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
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personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten
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Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer
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Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp

POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma t/m vr 09.30-12.30 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.
BRANDWEER 112 Niet spoedeisend in kantoortijd: 0492469890. Overige : 0402332155.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700
Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u. vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van 16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 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
DE ZORGBOOG KRUISWERK: Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.
Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782 ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
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 088-7891600
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. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Parochie O..L. Vrouw Presentatie
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Week van zaterdag 19 juni t/m vrijdag 25 juni
Zaterdag 19 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en kleinzoon Mart
Thieu Driessen
(vaderdag)
Martien van den Heuvel
(vaderdag)
Karel van Hoof
Henk Keunen
(vaderdag)
Zondag 20 juni - 12e Zondag door het jaar - Vaderdag
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Jan de Visscher
(par./vaderdag)
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos
Jan Hendrix
(vaderdag)
Theo Meulendijks
(par.)
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Adriaan Loomans
Overleden ouders Raaijmakers - Bekx
Jan en Lea van Roij – van Gerwen
(buurt)
Marian Gruijters-Sanders
(3e j.get.)
Karel de Jong
Toon Roijackers
(sterfdag)
Don Antonio Miguel de Jesús Suarez Afonso
Betsie Muré
Harry Prinsen
Tot welzijn van onze parochie
Woensdag 23 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 26 juni t/m vrijdag 2 juli
Zaterdag 26 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang - kindernevendienst
Jan van den Bogaard
(verj.)
Jan Engelen
(par.)
Tinus Schepers
(j.get.)
Harrie en Miet Huibers – Bekx
Anna Schuurmans – Westenlaken
(verj.)
Jan Verbakel
(2e j. get.)
Uit dankbaarheid bij een 25-jarig huwelijk en voor de
Overleden familie Voorhout – Scheijmans
Anna Schuurmans-Westenlaken
(verj.)
Jan Verbakel
(2e j.get.)
Tot welzijn van de parochie
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Zondag 27 juni–13 Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor (Gregoriaans)
Wilhelmina v. d. Ven – v. d. Sanden
(verj.)
Bas van de Kerkhoff
(par.)
Don Antonio Miguel de Jesús Suarez Afonso
Betsie Muré
Woensdag 30 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
OVERLEDEN
Kees Verschure, Helmondseweg 41, 77 jaar.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 14 september 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 26 september 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 huwelijk, jubilea, enz. die
in de vakantieperiode vallen, doe dat dan svp tijdig. Misintenties die U in het
gemeenschapsblad boekje 13 van 19 juli geplaatst wil hebben (6 weken), moeten
vóór vrijdag 9 juli bij ons binnen zijn.
Misintenties die na de inleverdatum van boekje 13 bij ons ingediend worden komen pas
in boekje 14 dat op 30 augustus verschijnt.

Inleveren kopij
Advertenties, dankbetuigingen en klokjes (duidelijk leesbaar)
tot uiterlijk dinsdagavond voor het verschijnen van het
volgende nummer op adres:
Kerkstraat 39, Aarle-Rixtel.
gemeenschapsblad@hotmail.com
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Bericht van:
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Dankbetuiging
Namens de Zusters van Liefde, speciaal namens de Zusters van “Mariëngaarde”,
dank ik alle (oud) medewerksters en vrijwilligers van Zorgboogcentrum
Mariëngaarde voor hun jarenlange inzet voor hen.
Dank aan burgemeester en wethouders voor de Ereblijk en Oorkonde.
Dorpsgenoten, buurtbewoners, kinderen van de Brukulum, Sine Nomine en
harmonie De Goede Hoop, mede dankzij u was het een geweldig afscheidsfeest.
Dank aan allen die een bijdrage hebben gegeven voor het beeldje van
“Mariëngaarde”.
A.Strijbosch-van Beurden.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten,
bloemen en andere reacties die wij hebben mogen ontvangen tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn man, vader,
schoonvader en opa

Jo Oude Wolbers
Onze speciale dank gaat uit naar dokter Engels, pastor Deli, pastor Engels en
het personeel van de Zorgboog.
Tiny Oude Wolbers – Broens
Kinderen en kleinkinderen.

Dankbetuiging
Voor de overweldigende blijken van belangstelling bij het
overlijden van

Henk Nooijen
Willen wij iedereen hartelijk danken. Een bijzonder dankwoord willen wij richten
tot de pastores, doktoren, verpleegkundigen en de vele helpende handjes, die
onze broer in zijn laatste levensfase zo goed hebben bijgestaan.
Familie Nooijen,
Mariastraat 20.

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Bericht van:
Goede doel
Basisschool Brukelum.
Basisschool Brukelum houdt iedere twee
jaar een actie ten bate van het goede
doel. Ook dit jaar is er een goede doelen
actie. Dit jaar is gekozen voor “D’n
Opkikker”.
Dit is een organisatie die Opkikkerdagen
verzorgt voor gezinnen met een langdurig
ziek kind, zodat na veel vervelende
dagen de leuke dagen toch nét iets
langer duren!
Dit doet de organisatie door gezinnen
een leuke activiteit aan te bieden of door
het organiseren van een weekend weg
voor een heel gezin.
De organisatie heeft nu enkele huisjes
laten bouwen en nu willen wij voor de
extra gezellige en fijne inrichting, van een
prinsessenkamer, zorgen. Hiervoor is
echter wel veel geld nodig, zo weet de
ambassadeur van D’n Opkikker, die ook
op onze school zit, ons te melden.
Omdat wij als team achter deze geweldige goede organisatie staan gaan de
kinderen van Brukelum een sponsoractie
houden. In de periode van 14 juni t/m 24
juni kunnen de kinderen bij u aan de deur
komen en u vragen of u het kind wilt
sponsoren. Op 24 juni zullen de kinderen
een sponsorloop lopen. De kinderen van
groep 1 t/m 4 lopen een afstand van vijf
kilometer door het dorp en de kinderen
van groep 5 t/m 8 lopen 10 kilometer.
Ook het team zal een bijdrage leveren
door op donderdag 17 juni een autowasavond te houden op de speelplaats van
16.00 tot 20.00 uur.
Wij hopen dat u de kinderen op een
vriendelijke manier ontvangt wanneer ze
bij u aan de deur staan, en misschien
zien wij u ook wanneer u uw auto wilt
laten wassen.
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Biljart-kampioen
Stadscompetitie 2009-2010

Vrijdag 28 mei vond de prijsuitreiking van
de Helmondse biljart Stadscompetitie
2009 – 2010 in wijkcentrum ’t Patronaat
plaats. Een zeer gezellige happening voor
de ouderen en mindervalide biljarters.
Een jaar lang hebben zij in competitie
verband gestreden voor de hoogste eer.
Ja, strijd wordt er geleverd. Men geeft het
niet zomaar weg! Wel staan gezelligheid
en sportiviteit boven in de keu. Onze
dorpsgenoot Martien Swinkels van BC
Trefzeker deed het voortreffelijk. Hij werd
de persoonlijke winnaar (kampioen) in de
hoogste klasse van deze stadscompetitie. Een competitie waaraan ruim 30
verenigingen deel nemen. Er wordt op
verschillende locaties in Helmond
gespeeld, wat de deelnemer(s)ters zeer
op prijs stellen. Een prachtige prestatie
van Martien gezien de klasse die deze
óud’ biljarters hebben. Uit handen van de
Helmondse wethouder Margreet de
Leeuw mocht Martien een prachtige
bokaal in ontvangst nemen. Na de
prijsuitreiking was het nog lang en
aangenaam vertoeven in het wijkcentrum.
Nobis
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Bericht van:
Beste Dames
Dinsdag 15 juni Fietsdag
Het is alweer de laatste activiteit van het
seizoen. Dit sluiten we af met een
gezellige fietstocht. De fietscommissie
heeft weer een mooie tocht uitgezet.
We wensen u allemaal een fijne vakantie
en tot ziens op de openingsavond op 16
september.
Het bestuur

Seniorenfitness
Gratis proefles!
Voordelig bewegen!
Neem deel aan een gratis proefles
seniorenfitness en voel het verschil na
een uur bewegen. De Zorgboog Gezondheidsservice biedt nu ook in Bakel een
doorlopende training Seniorenfitness aan.
Deze is geschikt voor alle 55 plussers
die op (eigen) niveau in groepsverband
willen sporten.
Gezellig en op (eigen) niveau sporten in
een groep met tijd voor een praatje.
Samen werkt u aan uw lichamelijke
conditie. Dé manier om spier- en gewrichtsproblemen te voorkomen of te
verminderen. Afwisselend werkt u met of
zonder toestellen in een oefencircuit.
Seniorenfitness is een doorlopende
cursus. De lessen zijn iedere week op
woensdagmiddag van 14:30 – 15:30 uur
in Bakel.
Voor meer informatie of aanmelden, kunt
u contact opnemen met
De Zorgboog Gezondheidsservice via
0492-348677 of per email:
cursussendiensten@zorgboog.nl.
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Prijzen voor Gilde
St. Margaretha
bij Kringdag Gemert
Tijdens het Kringgildefeest in Gemert, op
30 mei, heeft Gilde St. Margaretha uit
Aarle-Rixtel, ofwel de ‘Rooi Schut’,
uitstekende resultaten bereikt bij de
wedstrijden. Bij het trommen haalde
Jurgen Peters een 2e prijs in de klasse C,
Miko van de Ven een 1e prijs in de klasse
B, Teun Heinsbergen een 2e prijs in de
klasse A, en Ed Vincent een 1e prijs in
de klasse E. Zowel de tamboersgroep in
de C-klasse als in de A-klasse werd het
beste beoordeeld, waardoor er twee keer
een 1e prijs opgehaald mocht worden
voor het groepstrommen!
Ook bij het vendelen werden goede
resultaten geboekt, te weten Niels
Leenders met een 1e prijs in de klasse B,
en Gerard Leenders een 1e prijs in de
vaandelklasse met acrobatiek. Ook onze
vendeliersgroep bewees samen tot
grootse prestaties in staat te zijn, met
als resultaat dat ook deze groep een 1e
prijs in ontvangst mocht nemen in de
klasse 6 of meer personen!

K lokje
Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.
Dovens Meubelen:
Uw meest complete woninginrichter.
Meubelen op maat gemaakt voor
betaalbare prijzen. Meubelen – Slaapkamers – Vloerbedekking – Laminaat –
Vinyl – Gordijnen – Raamdecoratie –
Slaapcomfort. Inruil oude meubelen en
verkoop gebruikte meubelen. 3000 m2
woonideeën. Kijk op de nieuwe website
2010 www.dovens.nl

Praktijk voor Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering
Natuurgeneeswijze bestaat uit vele verschillende therapievormen.
In mijn praktijk maak ik gebruik van Iriscopie, Klassieke Homeopathie,
Kruidentherapie etc.
Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeskundige therapieën worden door
vele ziektekostenverzekeraars vergoed kijk voor vergoedingen op
www.nwp-natuurgeneeskunde.nl
Lid van de NWP
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)
Peter van de Wetering
Rode Schutplein 27, 0492-384820
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Bericht van:
Beste
Aarle-Rixtelse buur(t),
Op zaterdag 25 september viert Laarbeek, net als de rest van Nederland voor
de 5e keer Burendag! Het thema is dit
jaar: ‘Een goed idee voor de buurt’.
Overal in het land steken mensen onder
het genot van een lekkere kop koffie de
hoofden bij elkaar om goede ideeën voor
een leukere buurt te verzinnen. Het
initiatief voor de Burendag wordt
genomen door Douwe Egberts en het
Oranjefonds. Buurtbewoners die samen
op 25 september in actie komen, kunnen financieel gesteund worden door het
Oranjefonds. De buurtinitiatieven die
gefinancierd worden, moeten bijdragen
aan de samenhang in de buurt. Zie
www.burendag.nl voor meer informatie
over de mogelijke financiële bijdrage van
het Oranjefonds en de aanvraagprocedure. Ook dit jaar wil de Gemeente
Laarbeek, in het kader van ‘samen
gezond in Laarbeek’, weer een Laarbeeks gezond tintje geven aan deze
Burendag. 5 Laarbeekse buurten/buurtverenigingen maken kans op: Een
gezond vegetarisch buffet voor 50
personen met een geheel verzorgde beweegactiviteit. Het buffet zal bestaan uit
salades, soepen en brood en is te
gebruiken als lunch of als diner. De
beweegactiviteit blijft nog even een
verrassing, maar je kunt er op rekenen
dat het een paar uur kan duren en dat
het leuk is voor zowel kinderen als
volwassenen.
Wil je hier kans op maken?
Stuur dan voor 9 juli een e-mail aan
mbressers@welzijnlaarbeek.nl. In deze
e-mail geef je aan welke activiteit(en) je
van plan bent om te gaan doen in het
kader van de Burendag. De invulling van
deze dag bepaalt namelijk mede of het
vegetarisch buffet met beweegactiviteit
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toegekend wordt. Op 13 juli krijgen de
winnaars persoonlijk bericht.
Er zijn 5 criteria die gehanteerd worden
voor de toekenning:
1. Betrek verschillende bewonersgroepen
(dus niet alleen volwassenen met
kinderen in de basisschoolleeftijd, maar
ook ouderen, mensen met een beperking,
jongeren, allochtonen, etc.)
2. Zorg dat activiteit toegankelijk is voor
mensen met een beperking
3. Zorg dat je activiteit te maken heeft met
een gezonde leefstijl (gezonde voeding,
beweging, verantwoord alcoholgebruik,
e.d.)
4. Zorg dat de activiteit duurzaam is (een
opgeknapte speeltuin levert lang plezier
op)
5. De activiteit moet bijdragen aan de
sociale samenhang in de buurt.
Voor aanmeldingen en/of vragen kun je
contact opnemen met Maartje Bressers
van Stichting Welzijn Laarbeek. Tel. nr.
0492-328802
of
per
mail
mbressers@welzijnlaarbeek.nl.
Met vriendelijke groeten,
Tineke Meeldijk (GGD)
Wilma Modderman (Woningstichting
Laarbeek)
Maartje Bressers (SWL)

Collecteopbrengst
Epilepsie Fonds .
De collecte van het nationaal EpilepsieFonds heeft in Aarle-Rixtel 486,23 Euro
opgebracht. Daarvoor bedanken we de
gevers voor de financielebijdrage en de
vrijwilligers voor hun inzet. Geld voor de
Epilepsiebestrijding is hard nodig,voor
onderzoek en zeker ook voor voorlichting.
Daarom kunnen wij uw hulp als collectant
goed gebruiken in 2011. Wilt U mee
helpen neem dan contact op met Hans
Schepers .tel.382528 of e-mail
jpmtschepers@onsbrabantnet.nl
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Bericht van:
Nieuws Paramedisch Centrum Laarbeek

Ergotherapie
Ergotherapie richt zich op het zo goed
mogelijk kunnen uitvoeren van normale
dagelijkse bezigheden van mensen in hun
eigen woon-, leef- en werkomgeving.
Ergotherapie wordt ingezet als handelingen die eigenlijk automatisch behoren
te gaan, zoals aankleden, schrijven,
eten, boodschappen doen, telefoneren,
opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk, of hobby’s niet meer (volledig)
lukken. Allemaal handelingen die eigenlijk
heel “normaal” zijn of zouden moeten
zijn.
Mensen die als gevolg van lichamelijke of
psychische aandoeningen problemen
ervaren bij het uitvoeren van hun taken,
kunnen baat hebben bij ergotherapie.
Beperkingen kunnen aangeboren of
verworven zijn, als gevolg van ziekte of
ongeval, het ouder worden, of ervaren
worden door veranderde belastbaarheid.
Het voorkómen van problemen (preventie)
kan ook een reden zijn om de ergotherapeute in te schakelen, zoals bijvoorbeeld valpreventie.
De ergotherapeute komt in de meeste
gevallen bij de mensen op huisbezoek.
Op deze manier krijgt zij het beste
inzicht in welke situatie iemand bepaalde
problemen ondervindt.
De moeilijkheden worden met de cliënt
beproken en er wordt gevraagd welke
doelen hij of zij graag wil bereiken. Dan
wordt onderzocht wat de oorzaken van de
problemen zijn en wordt bekeken welke
mogelijkheden er zijn om deze te
verminderen of op te lossen.
Samen met de cliënt wordt een plan
gemaakt. Iemand kan leren opnieuw een
activiteit uit te voeren. Als dat niet
mogelijk is, leert de ergotherapeut hoe
een taak op een andere manier
uitgevoerd kan worden. Verder kan de
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activiteit uitgevoerd worden met hulp,
hulpmiddelen of aanpassingen.
Tijdens de therapie gaat u dit in praktijk
brengen. Dit kan variëren van het zittend
leren strijken, het leren manoeuvreren
met de nieuwe rollator tot het op een
andere manier leren koken bij bijvoorbeeld gewrichtspijn. De ergotherapeute
begeleidt ook bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen bij de
verschillende instanties.
Op deze manier wordt met u toegewerkt
naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en veiligheid op het gebied van
zelfverzorging, huishouden, wonen,
communicatie, verplaatsen, vervoer, werk
en/of vrije tijdsbesteding.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van
ergotherapie:
Wanneer iemand problemen heeft bij het
aankleden doordat hij / zij nog maar één
arm kan gebruiken of doordat het
evenwicht verminderd is. Er worden
manieren aangeleerd om dit weer zo
veilig en zelfstandig mogelijk te doen.
Wanneer iemand moeite heeft langere
afstanden zelfstandig af te leggen
doordat hij/zij slecht ter been is en een
wankel evenwicht heeft. Boodschappen
doen lukt dan bijvoorbeeld niet meer. De
ergotherapeute bekijkt of er alternatieve
mogelijkheden zijn en of die haalbaar
zijn. Een aangepaste fiets of een
scootmobiel kan een oplossing zijn. De
therapeute oefent vervolgens samen met
u in het verkeer.
Ergotherapie wordt vergoed via elke
basisziektekostenverzekering voor 10 uur
per kalenderjaar. Er is dit jaar nog wel
een verwijzing van uw huisarts of
specialist nodig.
Voor vragen over ergotherapie, neem
gerust contact met ons op:
Karen van der Muuren
Tel: 06-19718264
ergo@planet.nl
www.paramedischcentrumlaarbeek.nl

In gesprek met:

Reportad is ditmaal op bezoek bij Cock
de Boon en Karel van der Putten op het
Terlingenplein. Beide heren hebben hun
vijfentwintig jaar jubileum bij tafeltennisvereniging ATTC al gevierd. Karel is vorig
jaar terug getreden als voorzitter van de
vereniging. Na vierentwintig jaar dit
gedaan te hebben vond hij tijd om dit over
te dragen aan jongeren. En als die
mogelijkheid er is, moet je daar gebruik
van maken. Cock de Boon is al vijfentwintig jaar penningmeester van de
vereniging. Ik ben benieuwd hoe zij tot de
tafeltennissport zijn gekomen. Karel was
toch een voetballer. Beide heren moesten
bekennen dat hun kinderen op tafeltennis
zaten, het was ook gebruikelijk dat de
ouders werden gevraagd om plaats te
nemen in het bestuur van de vereniging.
Karel heeft twee dochters Christel en
Frederieke, deze hebben fanatiek
gespeeld en diverse titels in de wacht
gesleept. Dochter Jolanda en zoon Ruud
de Boon hebben ook hun sporen
verdiend. Zij zeggen beiden ook dat het
bestuur nooit grote successen heeft
nagestreefd, alhoewel we jarenlang 2
damesteams in de landelijke competitie
hadden. Het dient gezellig te blijven. In de
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competitie mag je best naar de hoogste
positie worden gestreden, maar het is
geen doel op zich zelf. Het fijnste is om
op je eigen niveau te spelen. Sporten is
lichamelijk bezig zijn, je conditie op peil
houden. Daarnaast heb je de sociale
contacten, die ieder mens nodig heeft.
Jullie zijn opgericht in 1977 en begonnen
in de gymzaal in de Schoolstraat. Toen
daar geen plaats meer was voor jullie,
zijn jullie verkast in 1982 naar de
Torenakkerweg bij de familie van Dijk.
Door de leden is toen alles ingericht, van
overal werden materialen om niet bijeen
gebracht. Ja, rijk waren we niet, dus het
mag niets kosten. En hoe is de situatie
nu, vroeg ik aan Cock. We zijn een
gezonde vereniging, we hebben een
mooie reserve. Maar die heb je ook
nodig. Want als het ledental terugloopt,
dalen wel de inkomsten, maar de vaste
uitgaven blijven het zelfde. En je weet
nooit wat je te wachten staat. Met de
verhuizing naar de Torenakkerweg was de
gemeente Aarle-Rixtel niet blij heb ik mij
laten vertellen. Ja, zegt Karel: We
moesten zelfs bij burgemeester Buijs op
bezoek komen. We kregen zelfs een
brief van de gemeente dat we op een
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industrieterrein zaten, zij waren het daar
niet mee eens. Maar het werd tijdelijk
gedoogd. De gemeente kon ook niet
anders, ze hadden geen andere locatie
voor ons. Na elf jaar in de Torenakker
gedoogd te zijn, vroeg de familie van Dijk
ons in 1993 om naar een andere locatie
uit te kijken. In overleg met de gemeente
zijn we toen verhuisd naar de gymzaal
aan de Jan van Rixtelstraat. We hebben
daar een eigen kantine mogen bouwen
op grond van de gemeente die we dertig
jaar in erfpacht hebben gekregen. Als
vereniging hebben we toen een
hypotheek moeten afsluiten om aan
financiële middelen te komen. Intussen
hebben we die weer kunnen aflossen en
een redelijke reserve opgebouwd. Krijgen
jullie subsidie van de gemeente? Ja, wel
voor de jeugdleden, maar niet voor de
andere leden. Hoe is bij jullie inzet van
vrijwilligers? Enorm zegt Karel. Alle werk
wordt bij ons door vrijwilligers gedaan.
Denk maar aan de kantine, het schoonmaken, begeleiden van de jeugdspelers.
Niemand krijgt daarvoor ook maar enig
geldelijke vergoeding. Iedereen betaalt
ook zijn consumpties, ook de bestuursleden betalen wat ze gebruiken. Maar we
hebben wel jaarlijks voor de vrijwilligers
een speciale dag en avond. Jaarlijks is er
dan ook nog de feestavond in december.
Gelukkig hebben we nieuwe bestuursleden die met nieuwe ideeën komen,
want wij waren een beetje uitgekeken,
zegt Cock. Om ieder jaar iets anders te
bedenken is geen sinecure. Hoeveel
leden hebben jullie? Om precies te zijn
zegt Cock, op dit moment zijn dat er
134, waarvan zo’n dertig tal jeugdleden.
Alleen hebben we een gebrek aan de
tussen moot. Zeg maar de groep van
boven de dertig, die is erg smal. De
senioren is het grootste aantal. Maar
daar is wel een verklaring voor te geven.
Tegenwoordig werken de getrouwden
allebei en dan blijft er weinig tijd over om
aan sport te doen. Ook voor hen is het

goed om dat toch te doen. We hebben 5
jeugdteams. Op dinsdag en donderdagmorgen hadden we de damesgroep deze
zijn verhuisd naar de vrijdagmorgen waar
toen ook heren bij kwamen. Deze blijven
erg goed hangen. Sommigen zijn al
vijfentwintig jaar in deze groep actief. Dus
we hebben nog al wat jubilarissen. We
hebben ook erg veel gezinnen die lid zijn.
We hebben ook veel leden die erg veel
werk hebben verzet voor de vereniging. Ik
durf er wel één te noemen die nu niet
meer leeft. Ja, Cor Verhaeg heeft erg veel
werk verzet voor ATTC. Het was zijn lust
en leven. Deden jullie ook nog andere
activiteiten voor de leden? Ja, zei Karel,
we zijn eens op weekendkamp gegaan
naar Riethoven met een vijftig tal leden.
We hadden daar een scoutinggebouw
met verschillende aparte kamers. Ja, dat
was best leuk om te doen.
We hadden het over dat de vereniging
niet prestatie gericht is, maar het is toch
leuk dat je af en toe toch kampioen
wordt. Ja is inderdaad zo, zegt Karel en
Cock. Maar het doel is om fijn op je eigen
niveau te kunnen spelen. Dan win je
regelmatig, maar verlies je ook je wel
eens een partijtje. Promoveren is leuk,
maar meestal volgt dan weer de
teleurstelling van de degradatie. Ik wil
niet zeggen dat we dat niet nastreven,
maar het is geen hoofddoel. Je moet het
spelen gewoon leuk blijven vinden.
Reportad constateert dat Karel en Cock
echte verenigingsmensen zijn. Hart voor
de zaak hebben. Het fijn vinden dat de
jongeren klaar staan om hun taken over
te nemen. Dat verschillende leden zich
erg inzetten voor ATTC. Dat zij een mooi
clubblad hebben. En heel veel trouwe
leden. Heren, namens de Aarlese
gemeenschap nog van harte proficiat met
jullie vijfentwintig jarig jubileum. Bedankt
voor jullie tijd en voor de lekkere koffie.
Reportad
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Bericht van:
Openbare vergadering Platform
Aarle-Rixtel
De Couwenberghzaal was afgelopen
maandagavond aardig gevuld. Vanavond
werd Platform nieuwe stijl gepresenteerd.
Voorzitter Pieter Verschuuren memoreerde in zijn inleiding dat de besprekingen
met Stichting Klankbord Aarle-Rixtel
succesvol waren verlopen. Beide
stichtingen zijn overtuigd dat met het
benoemen van een Dorpsforum het
draagvlak binnen de Aarlese gemeenschap zal worden verbreed. Tevens zal de
organisatiestructuur gedemocratiseerd
worden. Daartoe zal een convenant met
de gemeente worden getekend.
Wethouder Briels benoemde daarop het
Platform Aarle-Rixtel tot Dorpsforum en
overhandigde een cheque van 2000 euro
aan de voorzitter. Het Dorpsforum wil
geen derde bestuurslaag zijn die besluiten neemt, doch een orgaan die de
gemeente gaat adviseren. Zij streven naar
een levendige en leefbare Aarle-Rixtel.
Hetgeen in deze tijd van recessie,
vergrijzing en ontgroening moeilijk zal
zijn. In 2008 werd daartoe door het
Platform plannen ingediend bij de
gemeente in het kader van iDop.
Vervelend te moeten constateren dat er
tot op heden geen resultaten te zien zijn.
Volgens Jan Sprengers, gemeenteambtenaar, kunnen die plannen medio 2010
tegemoet worden gezien. Jan gaf aan de
complexiteit om te komen tot een leefbare en levendige Aarlese centrum.
Hierna gaf Albert v.d. Bogaard, namens
Stichting Centramanagement Laarbeek,
aan wat het CM is, haar doelstellingen en
plannen. De uitvoering daarvan zal
conform het meerjaren beleidsplan
worden aangepakt. Vervolgens gaf Pieter
aan blij te zijn dat met het tot stand
komen van het Dorpsforum het draagvlak
breder wordt. Zijn gedachte gaan uit naar
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15 personen, een dorpsbrede vertegenwoordiging. Ook zal er gestreefd worden
naar meer openbaarheid van agenda en
notulen. Jan Dekkers, voorzitter Stichting
Klankbord Aarle-Rixtel, sprak lovende
woorden uit over de besprekingen die zij
met elkaar hebben gevoerd. Het samen
gaan zal zorgen voor een dorpsbrede
inbreng en het draagvlak in Aarle alleen
maar vergroten. Een goede zaak. Na de
pauze volgde een levendige forumdiscussie. Voorzitter Pieter Verschuuren
dankte de aanwezigen voor hen constructieve inbreng.
Voor verdere info:
www.platformaarlerixtel.nl
www.degroteklok.punt.nl
Nobis

MOOIE
KLEURTJES
GEZOCHT!
Wij zoeken voor de jeugd3daagse nog
tex om onze hutten een mooi kleurtje te
geven! Het maakt niet uit welke kleur het
is en alle kleine beetjes helpen! We zijn
overal blij mee! Dus als je net klaar bent
met de grote schoonmaak en je hebt nog
iets over, kom het dan snel brengen! Je
kan het inleveren bij Petra Suurs
Brabantlaan 72.

K lokje
Aangeboden:
Wilt u een mooie muurschildering op
uw baby- en/of kinderkamer? Bel gerust
voor meer informatie met Geertje: Tel. 0652673010.
Computer problemen?
Heeft u problemen met de computer of
laptop? Bel Rico op 06.22.12.99.38 of
bgg 0492-529938.

Oosthoek
FINANCIEEL

ADVIES

r hypotheken
r pensioenen
r verzekeringen
r sparen
bekend ter re in...

%F5FNQFMJFSr+("BSMF3JYUFM
        r     
info@oosthoekfinancieeladvies.nl
www.oosthoekfinancieeladvies.nl
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Bericht van:
Wat doet U in
de laatste
vakantieweek?
Lekker luieren, naar de stad zonder de
kids of ga je toch meer voor iets creatiefs
en sportiefs? Dan ben je bij ons aan het
juiste adres! Een hele leuke dagbesteding voor u en uw kinderen! Uw
kinderen zijn natuurlijk al lang opgegeven
voor de jeugd3daagse, maar wat doet u
met die tijd? Wij hebben er een goede
oplossing voor! KOM ONS GEZELLIG
HELPEN!
Of de jeugd3daagse ook dit jaar weer
door gaat is nog steeds de vraag! Na
onze vorige oproep hebben zich maar 5
mensen aangemeld om ook als leiding
een groepje te willen begeleiden. We zijn
er erg blij mee dat deze mensen zich
voor ons en ook vooral voor de kinderen
zich in willen zetten, maar het is nog
steeds niet genoeg! We hebben nog
minstens 10 begeleiders nodig om alles
verantwoord en veilig door te kunnen
laten gaan. Tijdens de inschrijfdagen, in
de tent bij de dorpsfeesten en in de tent
bij het blaaskapelen festival is veel
aandacht besteed aan DIT probleem! Het
is zeer triest dat na deze inspanning
zich zo weinig mensen geroepen
voelen om ons een handje te komen
helpen! Zonder hulp van ouders, grootouders, ooms en tantes kunnen wij dit
feest NIET door laten gaan! Meld je snel
aan bij Elke Beekmans 382778 of bij
Hans Schepers 383758. Het kan ook via
onze website www.jeugd3daagse.nl
Het is toch eeuwig sonde om een traditie
die hier in ons eigen aele na 23 jaar niet
door kan gaan! Er zijn meer jaren
geweest dat we problemen hebben met
de leiding, maar het ziet er uit dat we dit
probleem dit jaar niet op kunnen lossen!
Hopelijk heeft dit geen grote gevolgen voor onze kindjes uit Aele!

Pagina 23
We hebben verschillende scenario’s op
de plank liggen die we uit kunnen gaan
voeren, maar dat willen we eigenlijk niet!
Alle kinderen die in Aarle-Rixtel wonen
moeten deel kunnen nemen aan de
kindervakantieweek van 31 t/m 2
september! Ongeacht of hun ouders mee
helpen of niet. We zijn al een jaar bezig
met het voorbereiden van het programma.
Laat het a.u.b. niet zover komen dat het
hele spektakel dit jaar niet door kan gaan
omdat we hulp tekort komen! Trek
iedereen aan hun jas om mee te komen
helpen! Want het is echt leuk, maar
doodsonde als het dit jaar niet door
kan gaan omdat de ouders zich niet
in willen zetten voor een super fijne
laatste vakantieweek van hun kinderen!

De politieke kruitdampen zijn
opgetrokken,
de ene is hartstikke blij,
een ander zit met de brokken.
Gelukkig dit jaar geen verkiezingen
meer,
wat gaan ze soms toch verbaal tekeer.
Je denkt dan dat komt nooit meer goed,
tussen dommige partijen,
maar lijmen doen ze soms met spoed
dan gaan ze toch wel weer een potje
vrijen.
Voorlopig nu alleen voetbal met oranje,
hebt u het huis ook al versierd
en wordt het wellicht toch weer Spanje.
Over enkele weken zullen we weten
of de oranjekoorts loopt hoog op
of het kampioenschap kunnen we weer
vergeten.
RD

www.gemeenschapsblad.nl
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Bericht van:
MUZIEKVERENIGING
MUZIKALE IN JUNI
Muzikale heeft in juni weer twee uitvoeringen voor de boeg. Op woensdag
16 juni speelt het orkest in Zorgboogcentrum De Regt, Otterweg 19 in Beek
en Donk, ingang via Pater Becanusstraat
(borden ’t Otterke). Muzikale zal dan de
bewoners, personeel en vrijwilligers een
muzikale avond presenteren. Het
optreden begint om 19.30 uur. Op het
programma staan een aantal mooie
nummers uit het uitgebreide repertoire
van Muzikale. Deze avond spelen de
muzikanten van Muzikale onder leiding
van haar dirigent Gert van Kraay vooral
vrolijke muziek om de aanwezige luisteraars een gezellige avond te bezorgen.
In het kader van Juni Watermaand
Laarbeek geeft Muzikale op vrijdag 25
juni het jaarlijkse pleinconcert en wel op
De Malthezer vanaf 20.30 uur. Muzikale
heeft er een traditie van gemaakt om elk
jaar op het eind van het zomerseizoen
ergens op een van de pleinen in AarleRixtel een concert te geven. Eerder werd
dit gedaan op Strijpsoord, Koudemaas,
Blauwe-Schutplein en het Terlingenplein.
Het uitgangspunt voor deze activiteit is:
muziek dichter bij de mensen brengen
en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijken van Aarle-Rixtel. Dit
concert is niet alleen bedoeld voor de
pleinbewoners maar voor de hele wijk
waarin het betreffende plein ligt en verder
natuurlijk ook voor andere belangstellenden. Er wordt in samenwerking met Café/
Zaal Het Heuveltje een grote tent geplaatst, zodat er ook bij regenweer toch
gespeeld kan worden. Bier uit de tap en
frisdranken zijn tegen redelijke prijzen
verkrijgbaar. De toegang is uiteraard
gratis en iedereen is van harte welkom
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om gezellig naar de muziek van Muzikale
te komen luisteren onder het genot van
een pilsje of een ander drankje. Het is
ook mogelijk dat muzikanten uit het
publiek tijdens het lichtere gedeelte na de
pauze een paar nummers meespelen.
Voor meer informatie, foto’s van
Muzikale: www.muzikale.nl

Juni watermaand
IVN Kikkerconcert.
Het kikkerconcert van afgelopen zondag
6 juni wat georganiseerd werd in het
kader van Juni watermaand, is een
geweldig succes geweest. De prachtige
IVN tuin, met poel, die ieder jaar mooier
wordt, was een prachtig decor voor onze
gezellig ingerichte theetuin. Jammer dat
de muziek in verband met de regen
moest stoppen, maar de kikkers hebben
het met hun gekwaak prima overgenomen, zodat we kunnen spreken van een
écht kikkerconcert. De kinderen hebben
zich buitengewoon goed vermaakt met
het vangen van stekelbaarsjes, geelgerande watertorren, alpen-watersalamander, libellenlarven en nog véél meer.
Dit alles onder deskundige leiding van
onze jeugd-IVN begeleiders. De prachtige
foto expositie over de mooiste waterplekjes, waterdieren en vogels in
Laarbeek trok vooral veel geïnteresseerde
natuur- en fotoliefhebbers. De foto’s zijn
allemaal gemaakt door onze eigen IVN
Fotoclub. Naast alle activiteiten hadden
we ook nog een loterij, er kon gekozen
worden uit alle geëxposeerde foto’s
inclusief lijst en het prachtige schilderij
van Ria Nooyen, het originele ontwerp van
de poster. De foto is gevallen op
lotnummer 736 groen en het schilderij op
lotnummer 818 roze. Voor prijzen kunt U
contact opnemen met Dieny van den
Heuvel, 0492-381983. Namens IVN
Laarbeek tot ziens in de Bimd.

Cafe “Plexat”
Dorpsstraat 15a Aarle-Rixtel
presenteert

“W.K. voetbal 2010”
op 2 grote schermen
Wedstrijden om 13.30, 16.00 en 20.30 uur.
Alle wedstrijden kunnen gezien worden
dus alle dagen ook ‘s maandags open vanaf:

13.00 uur

Bij elk gescoord doelpunt door nederland

een gratis biertje
voor de aanwezigen!!!!!!!!!!!!!

De electro-scooter is bij MELL
in Aarle Rixtel vanaf heden te koop.
De scooter heeft een direct aangedreven elektromotor hierdoor is het zeer
comfortabel, stil en schoon. De scooter is leverbaar in verschillende uitvoeringen
, en met verschillende snelheden variërend van 30 km – 45 km en 80km per uur!
Zo worden er geen uitlaatgassen geproduceerd. U kunt bijvoorbeeld een gesprek
voeren met uw passagier.
Kortom, de e-scooter is vele malen comfortabeler, en komt u altijd ontspannen
aan op uw bestemming. De actie radius ligt tussen de 70 km en max. 100 km,
De scooter is zeer geschikt voor woon/werk verkeer.

Ï* Met deze scooters hoeft U nooit meer tanken bij de pomp.
Ï* De brandstof komt uit het stopcontact.
Ï* Prijs vanaf € 2.299,Info www.mell.nl Info www.electro-scooter.org
Wij zijn elke werkdag geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur , of op afspraak
MELL Services Kanaaldijk 4 5735 SL Aarle Rixtel tel:0492-599930
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Bericht van:

Pagina 27

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 staat. 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.
Bij ASV’33 kun je terecht vanaf 4 jaar,
waarbij je dan ingedeeld wordt bij de
Mini’s.
Het meisjesvoetbal heeft zich ook sterk
ontwikkeld bij ASV’33, maar we hebben
nog wat plaats over voor meisjes in de
leeftijd van 7 tot 10 jaar.
Ook voor alle andere leeftijdscategorieën
kun je altijd terecht bij ASV’33.
Als je dus graag bij ASV’33 wilt
voetballen geef je dan z.s.m. op zodat we
je nu nog kunnen plaatsen in een van de
elftallen.
Opgave kan gebeuren bij Frans
Verschuuren, telefoon 0492-536919 of 0610565327. Bij zijn afwezigheid Jan
Verheijen, telefoon 06-53898215. Wil je
meer informatie stuur dan een mailtje
naar jeugd@asv33.nl

K lokje
Dovens Meubelen. 3000 m2 woonideeën op het gebied van Wonen –
Slapen – Stofferen – Vloeren. Eiken
kwaliteits meubelen op maat gemaakt uit
eigen meubelmakerij. Kwaliteit – Kennis
– Advies – Ervaring – Service onder 1
dak. Dovens Milheeze 0942-341553
Nieuwe website 2010 www.dovens.nl

LAARBEEKSE
GOLFKAMPIOENSCHAPPEN OP
DE GULBERGEN
De zevende editie van de Laarbeekse
Golfkampioenschappen vindt op vrijdag
27 augustus op Golfbaan De Gulbergen
in Mierlo plaats. Vanaf 13.00 uur zijn de
Sprookjes- en Libellebaan (18 holes, par
70) gereserveerd voor de Laarbeekse
Golfkampioenschappen 2010. Evenals
vorig jaar wordt onderscheid gemaakt in
de lage en hoge handicappers. In beide
categorieën kan men als winnaar uit de
bus komen. De titel ‘Golfkampioen
Laarbeek 2010’ is alleen voor de best
spelende dame en heer met handicap
lager dan 24 worden geschreven.
Na de ontvangst (vanaf 12.00) in het
golfpaviljoen wordt – dankzij sponsoren –
door alle deelnemers gelijktijdig (shotgun) met de wedstrijd gestart. De kosten
voor deelname bedragen € 65,- inclusief
koffie of thee met een stukje vla bij
ontvangst én uitgebreid buffet na afloop
van de wedstrijd. Inschrijving is mogelijk
voor Laarbeekers die in het bezit zijn van
een Golfvaardigheidsbewijs (GVB) en op
volgorde van aanmelding tot uiterlijk 1 juli.
Voor deelname aan de golfkampioenschappen kunt u contact opnemen met
Ineke Coppens-van de Westerlo, De
Wieken 2, Lieshout tel. 0499-422923 of
Marijke Brouwers, Beatrixlaan 1 AarleRixtel tel 0492-386109.
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Bericht van:
Regels en tips
voor een feestelijk WK
Deze week barst het voetbalspektakel
weer los. U ziet om u heen al talloze
versieringen de straten, huizen en horeca
oranje kleuren. Hieronder treft u regels
aan waarmee u tijdens het WK misschien
te maken heeft. De brandweer heeft ook
een aantal tips voor u op een rijtje gezet
waarna een feestelijk en hopelijk
succesvol WK van start kan.
In sommige gevallen geen vergunning
Voor het organiseren van een buurt- of
straatfeest waar maximaal 100 mensen
aanwezig zijn, is geen vergunning nodig.
Vanwege de veiligheid en eventuele overlast wil de gemeente Laarbeek wel graag
weten waar die feesten worden georganiseerd. Als u een buurtfeest organiseert
hoeft u dit alleen maar bij de gemeente te
melden, dit kunt u doen via
johanna.bos@laarbeek.nl. Verder gelden
de normale regels zoals: geen
geluidsoverlast, geen wegen afsluiten en
geen verkoop van drank of etenswaren.
Bij een feest met meer dan 100
aanwezigen, of wanneer er extra
maatregelen door de politie of gemeente
genomen moeten worden, is wél een
evenementenvergunning nodig.
Tenten
Tenten mogen niet zonder toestemming
van de gemeente op straat of in
plantsoenen worden geplaatst. Volgens
de Woningwet is het overigens ook niet
toegestaan om langer dan dertig dagen
een (party)tent in uw voortuin te hebben.
Tijdens dit WK wordt alleen bij overlast
ingegrepen.
Versieringen
Het is goed om bij het versieren de tips
van de brandweer ter harte te nemen.
Een aantal noemen we er hier. Kijk voor
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uitgebreidere
informatie
op
www.brandweerlaarbeek.nl.
Goede versiering is niet gemakkelijk
ontvlambaar. Dit staat, als het goed is,
vermeld op de verpakking. Niet alle
versieringen die in de handel zijn, hebben
de juiste brandvertragende kwaliteit.
Versiering moet minimaal 50 centimeter verwijderd zijn van spotjes en
andere apparaten waarvan de temperatuur kan oplopen. Dus ook van de
televisie.
Met lucht of helium gevulde ballonnen zijn toegestaan, vul de ballonnen niet
met andere gassen.
Slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes en andere versieringen bepalen hoe
snel een brand om zich heen grijpt. Het
is daarom belangrijk dat versieringen niet
gemakkelijk ontvlambaar zijn en dat u bij
het ophangen van de versieringen, de
voorschriften in de gaten houdt.
Hoe herkent u brandveilige
versiering?
Er zijn veel brandveilige versieringen op
de markt. Soms gemaakt van veilige
materialen zoals aluminiumfolie en soms
geïmpregneerd. Het is alleen niet eenvoudig te zien welke materialen veilig zijn
en welke niet. Vraag de winkelier daar
dus nadrukkelijk naar en kijk op de
verpakking. Wilt u weten hoe u zelf de
brandproef kunt doen? Kijk op
www.brandweerlaarbeek.nl.
Straatversiering
Bij het versieren van straten en buurten,
moet u rekening houden met de
bereikbaarheid van uw straat of buurt
voor brandweer en ambulance. Er zijn
een paar eenvoudige regels bij het
versieren van de ‘openbare weg’:
versieringen boven de openbare weg
moeten hoger dan 4,2 meter hangen en
de weg dient over een breedte van
tenminste 3,5 meter vrijgehouden te
worden.

"IJ AANKOOP MONTUUR GLAZEN

 KORTING

OP HET TOTALE BEDRAG
Bouwvakvakantie
29 July t/m 16 Aug
Gesloten
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Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.nl

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

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

openingstijden:
ma 13.00-17.00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

openingstijden:
ma 13:00-17:00
di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

www.kapsalonastrid.nl
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Torenakkerweg 3a
5735 BG Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
Openingstijden showroom
wo-do-vrij :13.30-18.00 uur
za: 09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Bericht van:

Van 18 t/m 20 juni gaat een grote groep
ADW-ers, totaal 45 personen, voor een
fietsweekend naar onze oosterburen. In
de Duitse Eifel hebben wijzelf een viertal
tochten uitgezet. Op zaterdag heeft men
keuze uit de afstanden 110 en 136 km.
en op zondag bedragen de lengtes van
de ritten 115 of 90 km.
Ook dit jaar organiseren wij weer een
Tour de France-spel waarmee mooie
prijzen te winnen zijn.. Degenen die vorig
jaar meededen krijgen of een mail of een
brief thuis. Anderen kunnen bij de
organisatie deelname formulieren krijgen
(tel. 382265 en 382340) of dit bekijken op
www.aandewielen.nl..
Volgende keer krijgt u van ons
uitgebreidere informatie.
afd. publ.

Burgerjaarverslag
2009 op website gemeente
LAARBEEK – Op 10 juni heeft waarnemend burgemeester Nellie JacobsAarts het burgerjaarverslag van 2009
aangeboden aan de gemeenteraad. Dit
verslag schetst in een notendop een
beeld van de gemeentelijke activiteiten en
prestaties in het afgelopen jaar. Bij de
in-deling van het verslag is aansluiting
gezocht bij de indeling van de gemeente-begroting. Dit burgerjaarverslag is
beknopter dan de voorgaande jaren. Het
wordt ook niet meer huis aan huis
bezorgd, maar u kunt het inzien via onze
website www.laarbeek.nl. Hier is voor
gekozen met het oog op de bezuinigingen
die de gemeente de komende jaren moet
doorvoeren. Uiteraard kan iedereen die
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niet over een computer beschikt een
geprint exemplaar van het burgerjaarverslag afhalen bij het gemeentehuis, de
bibliotheken en de dorpshuizen.
Opmerkingen of suggesties over het
burgerjaarverslag zijn van harte welkom.
Mail ze ter attentie van burgemeester
Jacobs-Aarts naar
gemeente@laarbeek.nl.

Kinderkoor KiKo
Beste kinderen,
Zingen is leuk,
Zingen is het fundament van alle dingen
Zingen is het fijnste wat er is. Je hoeft
geen instrument te kopen, je hebt het
altijd bij je en je kan overal meedoen.
Want gezongen wordt er overal.
Bovendien als je later een instrument wilt
leren bespelen, dan heb je de beste
vooropleiding gehad die er is.
Goed zingen leer je in een koorklas. Je
leert goed omgaan met je stem, met je
adem en je leert goed luisteren. Je leert
van notenblad zingen en begrijpen wat
alles op dat notenblad inhoudt.
Kom gezellig eens op bezoek bij KIKO
op woensdagavond.
We hebben op 30 juni en 7 juli weer
probeer-lessen. Kom je ook?
Van 17.45- 18.30 en van 18.30 – 19.30 in
de Dreef in Aarle-Rixtel.

K lokje
Herenkapsalon W. van Bakel
Is wegens vakantie gesloten van 14 t / m
28 juni 2010. Vanaf dinsdag 29 juni 2010
zijn wij weer geopend.
Praktijk voor huidverzorging “La
Belle Vie”. Pedicure, diabetische,
reumatisch voet. Ook aan huis. En
permanente make-up. La Belle Vie: Tel:
0492-383024

-OLENSTRAAT 
 "* !ARLE 2IXTEL
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INFO OVARONL

administratie & advies

ADMINISTRATIE
AL OP ORDE?
Bel voor het maken van een afspraak:
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Bericht van:

Aarle-Rixtel, ons Heem: Watter.
Zondag 6 juni was het de laatste dag dat
de foto-expositie “Laarbeek natuurlijk” op
onze heemkamer was te bezoeken.
Honderden mensen hebben de afgelopen
tijd kunnen genieten van de prachtige
(macro)opnames van Marcel van de
Kerkhof. Deze expositie werd bovendien
omlijst door de prachtige aankleding van
de expo-ruimte van de hand van Judith
van Schijndel en Theo de Jong.
Marcel, Judith en Theo: hartelijk dank!
Ondertussen wordt er weer hard gewerkt
aan onze Zomer-expo, die dit jaar het
thema “Laarbeek, waterpoort van de
Peel” draagt.Tijdens deze expo staan
met name de kunstwerken centraal die
model hebben gestaan voor de kunstbanieren die onze Laarbeekse straten
sieren. De kunstwerken krijgen een
prominente plek tussen de vaste
collectie op de heemkamer.
Daarnaast wordt de aparte expo-ruimte
ingericht met allerlei zaken die te maken
hebben met water in Laarbeek: kanalen,
beken,poelen, vennen, waterleven, waterhistorie, waterwinning, waterzuivering enz
enz.
Want ofschoon het daar in eerste
instantie niet op lijkt. Laarbeek is erg rijk
aan water,ook Aarle-Rixtel. Op de eerste
plaats zijn er de kanalen die domineren.
Maar ook de Aa met zijn zijriviertjes
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zoals de Goorloop en de Broekaa
slingeren door ons landschap. Daarnaast
zijn er nog de grachten en poelen,
waterputten,
waterpompen,
de
Waterzuivering het Waterpompstation,
de passantenhaven enz.. Kortom “Watter
zat”. En als we dan nog gaan kijken wat
er in dat water leeft en wat er met dat
water allemaal gebeurt, nou dan heb je
heel wat ruimte nodig!
Tijdens deze expositie is er ook een
doorlopende digitale presentatie te zien
met als thema “Water”.
Deze expositie sluit overigens mooi aan
op de “Watter” - avond die eerder op
zaterdag 26 juni in het Kouwenbergs
kerkje wordt gehouden. Op deze avond
houdt de bekende Wim Daniëls
voordrachten rond dit thema ,is er een
“Watter-kwis” en wordt er een liederentafel gehouden met “natte smartlappen”,
begeleid door Bèr Jacobs.
HVB

Bericht van: 50 jaar geleden
3 juni Visclub
Deze week had in café van Roij de
oprichtingsvergadering plaats van een
visclub. De aanwezigen waren twintig in
getal. De volgende (voorlopige) besluiten
werden genomen: de nieuwe vereniging
zal als naam aannemen: Hengelsportvereniging Aarle-Rixtel 1960; de contributie werd bepaald op 20 centen per
week en de toetredende leden betalen
f 1,50 als zogenaamd “entreegeld”. De
aanmelding staat open tot 30 juni. Het
voorlopige bestuur werd als volgt
samengesteld: Harry Meulendijks, André
van Elten, Jan Seykens, Laurentius van
Berne en Henk Keunen. De definitieve
keuze zal op de vergadering van
aanstaande zaterdag (aanvang half
negen) volgen, waarop ook de verdeling
der functies zal plaatsvinden In principe
werd besloten tot toetreding bij de
Algemene Hengelaars Bond (AHB) Het
ligt niet in de bedoeling van de oprichters
op kosten van de vereniging visreizen te
organiseren, echter wilde men wel, zoals
in het verleden, in de nacht van zondag
op maandag van de vakantieweek
medewerking verlenen voor een uitstapje
naar een of ander visrijk water. Of men
ook weer het z.g. “koningsvissen” wil
organiseren is afhankelijk van de
beslissingen, welke a.s. zaterdag
genomen zullen worden.
4 juni Opening frituur en gebakkraam
Op een zeer mooi plekje, gelegen aan de
Lieshoutseweg zal zaterdagmiddag om 6
uur een nieuwe frituur- en gebakkraam
worden geopend door de familie v. d.
Putten. Er is de laatste weken met man
en macht gewerkt om het terrein en de
kraam er zeer aantrekkelijk uit de doen
zien.
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7 juni Dorpsgrachten
De geweldige stortbui, die gistermiddag
na het onweer plaats vond, maakte een
gedeelte van de Kerkstraat, maar vooral
de Dorpsstraat over een lente van 300
meter tot een vrij diepe gracht, waardoor
het verkeer voor auto’s en elk ander
vehikel in ernstige mate werd gestremd.
De haastige en waaghalzen, die geen
stop-race kennen, jakkerden toch door de
massa water er bleven halverwege steken
met een druipnat pak tot grote hilariteit
van de talrijke omwonenden. Van de
andere kant wordt het toch wel de
hoogste tijd dat de afvoer van hemelwater
in de centra van onze plaats wat minder
middeleeuws geregeld wordt. Alleen een
degelijke riolering kan hier uitkomst
bieden.
9 juni Raadsvergadering
In een openbare vergadering van de raad
op vrijdag 10 juni, aanvangend des
avonds om 8 uur zullen o.m. de volgende
agendapunten behandeld worden:
voorstel tot het beschikbaar stellen van
een krediet voor inrichting gemeentehuis
i.v.m. verbouwing; voorstel tot wijziging
van de kindertoelage verordening 1954 en
tot vaststelling van een nieuwe kindertoelage verordening met ingang van 1 juli
1960; voorstel tot het beschikbaar stellen
van kredieten voor de bouw van 9 woningwet woningen en tot het aanvragen en
aanvaarden van voorschotten uit ’s rijks
kas; voorstel tot het wijzigen van het
Algemeen Ambtenaren Reglement en de
Arbeidsovereenkomst
verordening;
voorstel tot het vaststellen van de
“Bezoldigings verordening 1960” alsmede
tot het van overeenkomstige toepassing
verklaren van de rijks salarismaatregelen
m.b.t. huurcompensatie 1960 en het
verlenen van een voorschot over het 1e
kwartaal 1960 en het vaststellen van een
brandverordening.
Helmondse courant juni 1960

