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Taxibedrijf
C. van Heijst
*
*
*
*
*

personenvervoer
rolstoelvervoer
groepsvervoer
ziekenvervoer
pakketdiensten

381218
Dorpsstraat 98
Aarle-Rixtel
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Centraal alarmnummer

112
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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)
DORPSPLATFORM Aarle-Rixtel Secretariaat Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
Tel. 381696. E-mail: info@dorpsplatform. Website: www.dorpsplatform.nl
M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009
Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.
Open: Ma. t/m do van 8.30 - 16.30 u. vr 8.30-12.30 uur
SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchillaan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.
VERLOSKUNDIGEN Praktijk Natal Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel.
Julianastraat 2-008. Gemert. Afspr. , ma t/m vr van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703
FYSIOTHERAPEUTEN Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en Mw. J. Strijbosch. Koude Maas 16, tel. 382156.
Fysio&Zo Aarle-Rixtel Kouwenberg 13 381288 www.fysioenzoaarlerixtel.nl
PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel www.paramedischcentrumlaarbeek
DE ZORGBOOG KRUISWERK: en Gezondheidsservice. Info kantooruren 0900-8998636
Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 18,
tel 0492-348782 ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00
VIERBINDEN: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800 ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.
OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Dorpsservicepunt: Pastorie, Heidertweg 1, tel.383959.ma 10.00-12.00 do 13.00-15.00u.
email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :
Centraalkantoor: 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 23 juni t/m vrijdag 29 juni
Zaterdag 23 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel(verj.mam)
Tot welzijn van de parochie
Zondag 24 juni–12e Zondag door het jaar - Geboorte van de H. Johannes de
doper
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Cantorij
Miet Verhoeven
Overleden ouders Jansen – Bens en dochter Antonette
Tiny Wich
(verj.)
Woensdag 27 juni
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Vrijdag 1 juli – H.H. Petrus en Paulus, Apostelen.

Week van zaterdag 30 juni t/m vrijdag 6 juli
Zaterdag 30 juni
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering
Jan van den Bogaard
(verj.)
Overleden ouders Migchels – Nooijen
Tot welzijn van de parochie
Zondag 1 juli –13e Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering
Maria van Dijk - van de Kerkhoff
(verj.)
Hanneke van Berlo
Sien Nooijen
(fund.)
Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Martina Aarts – van der Leemputten
Wilhelmina van de Ven – van de Sanden
(verj.)
Overleden ouders van den Heuvel-Bouw
Woensdag 4 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed
Overleden
Jet Verschuren – van den Elsen, Bosscheweg 20, 83 jaar.
Frans Luchtman, Helmondseweg 8, 75 jaar.
Marie Heijl-Hoenselaar, Onze Lieve Vrouweplein 13, 89 jaar.
Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 6 september a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de pastorie aan de Heindertweg.
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Deze avond is bedoeld als voorbereiding op de gemeenschappelijke doopviering
van 30 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
Wilt U een persoonlijk gesprek met pastor Engels, dan kunt u daarvoor bellen naar tel.
nummer 462497.
Op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur is er een
medewerkster aanwezig op de pastorie, tel 381215. U kunt dan terecht met vragen
over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties. Voor dringende gevallen zoals uitvaart
of ziekenzalving, kunt u altijd naar de pastorie bellen, tel.:381215.
Deken van de Laar kunt u bereiken op donderdag, spreekuur van 18.00 tot 18.30 uur in
de pastorie van de St. Luciakerk te Mierlo-Hout en elke dag, behalve zondag, om
10.15 uur telf. 522930.
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 12) van 2 juli geplaatst wil hebben (6 weken), graag
vóór vrijdag 22 juni bij de administratie opgeven.
Misintenties die na de inleverdatum van boekje 12 bij ons ingediend worden komen pas
in boekje 13 te staan dat op 13 augustus verschijnt.

Vormselvoorbereiding
De informatieavond is inmiddels geweest en een aantal leerlingen uit groep 8 hebben
zich al aangemeld. Wil jij ook meedoen? Meld je dan snel aan bij een van de leden
van de vormselwerkgroep of op de pastorie. Ook kinderen die naar de tweede klas
gaan van het voortgezet onderwijs en die nog graag mee willen doen zijn van harte
welkom! Wil je meer informatie, neem dan contact op met:
Annemiek Kamp
(tel.384004, annemiek@schok.net)
De vormselvoorbereiding start na de herfstvakantie. De vormselviering is volgend
voorjaar.
De vormselwerkgroep

Dankbetuiging
Iedereen die er aan heeft bijgedragen dat de receptie die mij door het bestuur
van ASV ’33 werd aangeboden op 27 mei 2012 wil ik heel erg hartelijk
bedanken. Het was geweldig.
Met vriendelijke groet
Frans Verschuuren
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Bericht van:

Dringend maatjes gezocht!
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
is op zoek naar meerdere vrijwilligers
voor het maatjesproject. Voor onder
andere een zowel geestelijk als
lichamelijk gehandicapte vrouw van bijna
68 jaar uit Beek en Donk zoekt het
steunpunt een maatje. Mevrouw is
slechtziend en afhankelijk van een
rolstoel. Mevrouw zoekt een maatje die
met haar op woensdagochtend een
bezoek brengt aan de weekmarkt op het
Piet van Thielplein. Voor meer informatie
over deze vacature graag contact
opnemen met Steunpunt Vrijwilligerswerk
Laar-beek, Otterweg 29, 5741 BC Beek
en Donk, telefoonnummer: 0492-328807
of mailen naar:
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl
De vacatures zijn ook te vinden in de
vrijwilligersvacaturemappen van de
dorpsservicepunten.

1,4 miljoen euro voor nieuw
donatieprogramma
Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman
van Loo stellen samen 1,4 miljoen euro
beschikbaar voor het thematisch donatieprogramma ‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’. Beide fondsen willen investeren in
de kwaliteit van leven van ouderen. Vitale
senioren zijn als vrijwilliger van betekenis
voor kwetsbare ouderen. De ontmoeting
tussen hen versterkt de kwaliteit van
leven van hen beiden. Dát is de kern van
het programma ‘Vitaliteit ontmoet
kwetsbaarheid’.
Heeft uw organisatie een projectidee dat
in deze visie past? Stichting RCOAK en
Fonds Sluyterman van Loo ondersteunen
graag initiatieven die vitale senioren in
staat stellen bij te dragen aan
ondersteuning en levensgeluk van
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kwetsbare ouderen. Het programma is
toegankelijk voor allerlei organisaties uit
allerlei sectoren.
De aanvraagprocedure start op 1
september 2012. Meer informatie over
het donatieprogramma Vitaliteit ontmoet
kwetsbaarheid, is te vinden op http://
www.vitok.nl/site/.
Voor meer informatie en voor
aanmeldingen kunt u contact opnemen
met:Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek
Otterweg 29 5741 BC Beek en Donk
Tel. Nr. 0492 328807
Email:
info@steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl

Dorpsondersteuner
Berrie van den Waardenburg heeft per 1
juni a.s. een kantoor in Aarle-Rixtel
Heindertweg 1 (achterom). Dit kantoor
deelt hij met het DorpsServicePunt (het
voormalige WMO servicepunt) het DSP
en de dorpsondersteuner werken samen,
u kunt bij hun terecht voor o.a.
Zorg
Mantelzorg
Opgroeien en opvoeden
Wonen en welzijn
Vrijwilligerswerk
Overlast
Buurtbemiddeling
Leefbaarheid
Voorzieningen bij ouder worden.
Het DorpsServicePunt is geopend maandagmorgen van 10.00. tot 12.00. uur
Donderdagmiddag van 13.00. tot 15.00.
uur. Bereikbaar 0492-383959
Wmo-ar@vierbinden.nl
Heindertweg 1 5735 CC Aarle-Rixtel
De dorpsondersteuner is op maandag ,
dinsdag, woensdag, en donderdag van
13.00. uur tot 16.00 meestal aanwezig
i.v.m.Huisbezoeken en andere activiteiten
kunt u telefonisch of via de mail een
afspraak maken.
Tel 06-31244726
bvdwaardenburg@vierbinden.nl
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Plaatsing AED
Om u goed te informeren over- en zeker
ook te motiveren om deel te nemen aan
dit netwerk, wordt er op woensdag 20
juni 2012 een informatieavond gegeven over alles wat met dit netwerk te
maken heeft. Niet alleen de mensen die
reeds een cursus Reanimatie+AED hebben gevolgd worden hiervoor uitgenodigd,
maar ook zij die overwegen een cursus
Reanimatie+AED te gaan volgen en dan
de bereidheid hebben om toe te treden
tot het netwerk zijn van harte welkom.
Wij bieden ze deze cursus aan voor €
10, -. Daarnaast zorgen wij ook kosteloos voor bij- en nascholing van mensen
voor wie het al langer geleden is dat ze
de cursus gevolgd hebben. Aan de hand
van een PowerPoint presentatie zal alles
verteld worden over het netwerk: hoe
werkt het, waar hangen AED’s, hoe is de
werkwijze bij een alarm, wat wordt er
gedaan aan begeleiding, hoe en waar
volg je een cursus of een bijscholing, etc.
daarnaast bestaat er uitgebreid de
mogelijkheid tot vragen stellen. En
natuurlijk kunt u zich opgeven voor het
netwerk. U bent van harte uitgenodigd op
genoemde datum om 19.30 uur in
conferentiecentrum De Couwenberg.
In verband met de beschikbare ruimte is
het fijn dat u zich even aanmeld bij Ad
Loos (tel: 382034) of Jan Dekkers (tel:
381673).
Indien we te weinig vrijwilligers
hebben, heeft het geen zin om AED’s
te plaatsen. Daarom nogmaals een
dringende oproep aan allen die
EHBO, BHV, reanimatiecursus hebben
gevolgd om zich aan te melden als
vrijwilliger. Alleen zij krijgen toegang
tot de kasten om de AED te
gebruiken.
Neem uw verantwoordelijkheid!!

Rob van Bavel Trio met
trompettist Ruud Breuls bij Wim
Beeren Jazz Society op 20 juni
Traditiegetrouw sluit Wim Beeren Jazz
Society het seizoen af met het weergaloze trio van pianist Rob van Bavel op
20 juni in café Van Bracht. Zij die er vorig
jaar bij waren weten dat dit het best
bezochte concert was in onze Society
historie. We doen er dit jaar nog een
schepje bovenop door ook trompettist
Ruud Breuls voor deze avond aan te
kondigen. Ruud is de solotrompettist van
het Metropole Orkest en het Jazz
Orchestra of the Concertgebouw, en is
een van de meest gevraagde studiomuzikanten van Nederland. Samen met
bassist Marc van Rooij en drummer Hans
van Oosterhout tekenen deze musici voor
jazz op wereldniveau in Aarle-Rixtel. Op
voorhand al een legendarische avond!
Anders dan vorig jaar is het biljart geen
sta-in-de-weg, dus hebben we meer
plaatsen beschikbaar. En het advies blijft:
kom op tijd voor de beste plaatsen.
Aanvang 20.30 uur, entree gratis.
Wim Beeren Jazz Society: een bruisend
en inspirerend jazzpodium, waarbij je in
een ongedwongen en gezellige sfeer
oude bekenden en nieuwe vrienden
ontmoet !
www.wimbeerenjazzsociety.nl
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De Jeugd3daagse
2012
gaat toch voor
iedereen door!
Gelukkig is er veel gehoor gegeven aan
onze noodkreet voor meer leiding voor de
jeugd3daagse! We hadden echt veel te
weinig mensen die een groepje wilde
begeleiden. We vinden dat we de
jeugd3daagse verantwoord moeten kunnen organiseren en dat lukte niet met 17
leidingen op bijna 300 kinderen. Maar
gelukkig hebben veel mensen gehoor
gegeven aan onze noodkreet! Het
belangrijkste is dus dat iedereen mee
kan doen omdat we door het leiding
tekort NIEMAND uit hoeven te sluiten
door middel van een loting! We zijn
daarom iedereen ook heel erg dankbaar
dat ze mee willen werken om er weer
een super leuke week van te maken!
In de laatste week voor de grote vakantie
krijgt iedereen die mee doet een boekje
in de brievenbus waar alle informatie in
staat. Ook kun je kijken voor wat voorpret
op www.jeugd3daagse.nl Dus pak je
koffer en je tas alvast maar in want we
gaan met zijn allen op wereldreis!

Begeleiding zelfhulpgroep
gezocht
Ben jij een jongere, zijn je ouders
gescheiden en wil jij als stagiaire of
vrijwilliger na de zomervakantie een
zelfhulpgroep begeleiden?
Een aantal jongeren uit Helmond heeft
het initiatief genomen om een zelfhulpgroep voor jongeren van gescheiden
ouders te starten. Op het moment van
een scheiding verandert er veel in het
leven van jongeren. Contact met andere
jongeren kan helpen om met de nieuwe,
soms moeilijke situatie om te gaan.
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De ontwikkelingstaak van de jongeren is
het leren omgaan met de nieuwe en
wellicht moeilijke situatie. Dit kan door
middel van het samen zijn met andere
jongeren van gescheiden ouders en door
samen ervaringen uit te wisselen. Het
doel van de zelfhulpgroep voor jongeren
van gescheiden ouders is samen sterk
staan, elkaar tips geven, om leren gaan
met de situatie en jezelf helpen waardoor
je het gevoel hebt dat je het zelf aan kan.
Bel voor meer informatie naar 0800–
5566555 of 06-24162488 of mail naar
jogo0492@hotmail.nl
CJG Helmond en Stichting Zelfhulp
Netwerk Zuidoost-Brabant

Bakelseweg
Aarle-Rixtel
Op maandag 2 juli 2012 starten we met
groot asfaltonderhoud aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel. Vanaf de kruising
naar voetbalvereniging ASV tot aan de
Scheepstal wordt het bovenste deel van
de bestaande asfaltconstructie in de
rijbaan verwijderd, waarna er een nieuwe
asfaltlaag zal worden aangebracht. Om
deze werkzaamheden uit te kunnen
voeren zal de Bakelseweg vanaf maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli 2012
afgesloten worden voor het doorgaande
verkeer. In deze week zal het doorgaande
verkeer omgeleid worden via Helmond.
Na de asfaltwerkzaamheden zal vanaf
maandag 9 juli gestart worden met het
herstraten van de grasbetontegels langs
de rijbaan in de berm en het herstraten
van plaatselijke tegelverhardingen in het
fietspad. Deze werkzaamheden zullen in
fases worden uitgevoerd met behulp van
tijdelijke verkeerslichten. Daarmee is de
Bakelseweg tijdens deze werkzaamheden voor alle verkeer bereikbaar.
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Stichting Scootmobielpark
Scootmobielpark Laarbeek opent
nieuwe oefenbaan op
verkeersplein Basisschool
Brukelum
Basisschool Brukelum aan de Broekelingstraat in Aarle-Rixtel heeft op haar
buitenterrein een verkeersplein opgericht
onder het motto “Spelen is leren en leren
is spelen”
Het verkeersplein kan door kinderen
gebruikt worden als speelterrein maar ook
voor het geven van verkeerslessen en het
bekwamen in de problemen en gevaren
die het verkeer met zich mee brengt.
In overleg met de schoolleiding heeft de
Stichting Scootmobielpark Laarbeek besloten om deel te nemen in dit project en
gebruik te maken van het verkeersplein
dat over een aantal hindernissen beschikt
waar de beginnende scootmobielers en
elektrische rolstoelgebruikers goed
kunnen oefenen onder leiding van ervaren
instructeurs. Het verkeersplein is uitgebreid met enkele hindernissen die de
Stichting ter beschikking heeft gesteld
die afkomstig zijn van de oefenbaan
welke enkele jaren dienst gedaan heeft
voor het geven van lessen aan nieuwe
scootmobiel- en elektrische-rolstoel
gebruikers.
Vanaf 2009 tot eind 2011 heeft Scootmobielpark Laarbeek gebruik gemaakt
van een oefenbaan aan de Kanaaldijk in
Aarle-Rixtel.
Met de nieuwe oefenbaan op het verkeersplein van Basisschool Brukelum
kan de Stichting lessen geven in een
beschermende omgeving tussen de
jeugd van de bassischool waardoor jong
en oud spelenderwijs met elkaar om
kunnen gaan.
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De stichting is, in samenwerking met
Platform Gehandicapte Laarbeek en
Seniorenraad Laarbeek, overeengekomen
met Woningstichting Laarbeek, dat
gebruik gemaakt kan worden van het
terrein op Woonpark Zonnetij te AarleRixtel. Op deze baan kan geoefend
worden met bestaande hindernissen
welke meer vaardigheid van de gebruiker
vragen.
De oefenbaan bij basisschool Brukelum
kan gebruikt worden voor de eerste
introductielessen waarna de cursus
afgesloten kan worden op het Woonpark
Zonnetij.
Met deze functioneel goed ingerichte
oefenbanen kan de Stichting Scootmobielpark Laarbeek gebruikers uit
Laarbeek en omgeving leren om te gaan
met hun scootmobiel en electrischerolstoel, waardoor bijgedragen wordt aan
een veilige deelname in het verkeer en
het vergroten van hun mobiliteit.
Stichting Scootmobielpark Laarbeek
www.scootmobielpark.nl
info@scootmobielpark.nl

Hondenpoep in de groenstrook
bij de peuterspeelzaal
Beste mensen,
Op de peuterspeelzaal krijgen we regelmatig klachten van ouders dat zij last
hebben van hondenpoep in de groenstrook bij de peuterspeelzaal. Wij willen
hondenbezitters dan ook vragen erop toe
te zien dat de honden hun behoefte daar
niet doen. Een eindje verderop is op het
grasveld aan de Lijsterstraat een omheinde hondenuitlaatplek. Het is een kleine
moeite om daar uw hond uit te laten. Wilt
u daar in het vervolg aan denken?
Namens ouders, peuters en leidsters
van peuterspeelzaal De Rakkertjes
bedankt.

Conferentiecentrum de Couwenbergh
Een plek waar inspanning en ontspanning
samengaan

 Conferenties
 Vergaderingen
 Trouwplechtigheden
 Feesten en recepties
 Diners
 Catering
 Condoleances

Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, 0492-386051,
www.couwenbergh.info, info@couwenbergh.info
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Schoolplein Brukelum; een
droom komt uit…
Na maanden voorbereiding, plannen
maken en uitvoeren, sponsors zoeken en
hard werken was het dan zover: Op
vrijdag 1 juni werd ons totaal vernieuwde
schoolplein officieel geopend door
burgemeester H. Ubachs van Laarbeek.
De openingshandeling bestond uit de
onthulling van een straatnaambordje,
aangeboden door de afscheid nemende
groep 8-leerlingen van de school. Onder
luid tromgeroffel en gejuich van alle
aanwezigen werd het bordje zichtbaar
gemaakt. Daarna maakte de burgemeester, vergezeld door de directie van
de school en enkele commissieleden een
rondje per step over het schoolplein.
Iedereen was vol lof over ‘het mooiste
schoolplein van Nederland’!
Het ruim opgezette schoolplein is niet
alleen geschikt als speelplaats maar
biedt veel mogelijkheden voor het geven
van allerlei lessen w.o. verkeerslessen.
Naast de gewone speelplaatsinrichting
van speeltoestellen en zandbak is het
aangekleed met een heuse fietsbrug, een
bushokje, een rotonde, een benzinepomp
en een stoplichtinstallatie. Ook een paar
grote houten picknick/werktafels horen
tot de standaarduitrusting. Door deze
multifunctionele indeling is het plein ook
geschikt voor een nieuwe medegebruiker,
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de Stichting Scootmobielpark Laarbeek.
Zij kunnen het schoolplein voortaan
gebruiken als oefenbaan. Ook de andere
Laarbeekse scholen kunnen er op
verzoek gebruik van maken voor het
geven van verkeerslessen.
De realisatie van het nieuwe schoolplein
van basisschool Brukelum werd mede
mogelijk gemaakt door alle kinderen,
ouders en het team van basisschool
Brukelum en een groot aantal sponsoren.
We noemen ze in een willekeurige
volgorde: BGA Aarle-Rixtel, Ouderraad
basisschool Brukelum, Medezeggenschapsraad basisschool Brukelum,
Overblijfgroep Brukelum, Rabobank PeelNoord, Van Hout & Zo Aarle-Rixtel, MBIBeton Veghel, Helmondse Bouwmaterialenhandel, Aarlese Bouwmaterialenhandel, Dorpsplatform Aarle-Rixtel, KDV
Tok-Tokkie, RW-projecten Aarle-Rixtel,
Contour Accountants, Baker-Tilly-Berk
Accountants, Schooten Advies Accountants, Otten Installaties, GVA Bouwservice, Emté Supermarkt Beek en
Donk, Frans van den Heuvel Groente en
Fruit, Klessens & de Koning, OCS
Laarbeek, Belkum Bikes Aarle-Rixtel,
Kuijpers Tweewielers, Boerenbond AarleRixtel, Fixet Aarle-Rixtel, Multi-vlaai,
Catering De Kannelust, Fietsersbond,
Stichting Bouwopleiding Regio Helmond,
Stichting Scootmobielpark Laarbeek en
Veilig Verkeer Nederland afd. Laarbeek.

K lokje
ONDERNEMERS OPGELET!!!!!!!!!!!!!
Mooie bedrijfsruimte te huur, Torenakkerweg 11A, Aarle- Rixtel. Geschikt voor
diverse doeleinden: -kantoor, salon,
oefenruimte, opslag, etc. Inpandig: wc,
keukenblok en cv-ketel.
Oppervlakte circa 70 vierkante meter.
Huurprijs n.o.t.k. Informatie tel. 0623865992 of 06-55700188

schoonheidsspecialisme

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Beau Schoonheidssalon (Kitty van de Kerkhof-Linders) Laarweg 18, 5735 BR Aarle-Rixtel, [T] 0492 383 103

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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Harmonie De Goede Hoop
Zomerconcert
Harmonie De Goede Hoop zal op dinsdag
26 juni a.s. het seizoen muzikaal
afsluiten en de vakantieperiode inluiden
met een populair zomerconcert. Dit wordt
gehouden naast het terras van café De
Vrienden. Tijdens het concert zal de
Dorpsstraat vanaf de Heindertweg tot de
Kerkstraat afgesloten zijn zodat u rustig
en ontspannen kunt genieten van een
gevarieerd programma, gespeeld door de
verschillende orkesten van de harmonie.
Het concert zal in het teken staan van
het levenslied en smartlappen, nummers
van o.a. Ramses Shaffy, André Hazes en
Edith Piaff zullen de revue passeren. Het
concert wordt afgesloten met een
optreden van het smartlappen-/levensliederenorkest De Wanhoop. Het terras
van De Vrienden zal uitgebreid worden
zodat u tijdens het beluisteren van de
muziek plaats kunt nemen indien u
wenst. Het concert begint om 19.30 uur.

Roefeldag 2012
De Roefeldag 2012 is weer fantastisch
verlopen. Mede dankzij het mooie weer
hebben onze kinderen enthousiast rond
kunnen fietsen tussen de verschillende
bedrijven om te snuffelen in de wereld van
de grote mensen. Wij willen iedereen
bedanken die deze dag tot een groot
succes heeft gemaakt.
Mocht iemand nog een gele roefelplaat in
zijn bezit hebben; Graag inleveren bij
iemand van het roefelcomité. Ook is er
een rood jasje gevonden. Ben jij je jasje
kwijt, dan kun je het ophalen op de
Kannelustweg 20A.
Volgend jaar is de roefeldag op 8 juni.
We hopen dat jullie dan allemaal weer
meedoen.
Roefelcomité Aarle-Rixtel

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.

Bericht van:

Aan het eind van deze maand neemt Ans
Corbeij afscheid van peuterspeelzaal De
Rakkertjes. Reportad is in gesprek met
Ans die vanaf februari 1981 bij de
peuterspeelzaal betrokken is. Eerst als
secretaresse in het bestuur. In maart
1983 vertrok er een leidster en Ans bood
aan om de opengevallen plek in te vullen.
Vanaf die tijd vervulde zij jarenlang zowel
de functie van secretaresse als van leidster. Ja, zegt Ans, in het begin was alles
nog vrijwilligerswerk. Je kreeg een kleine
vergoeding per dagdeel. In de loop der
jaren werd de peuterspeelzaal professioneler. De leidsters volgden de nodige
cursussen, hadden soms al een professionele opleiding. Een van de voorzitsters
die ze gehad hebben was arts van het
kleuterbureau. Dan ga je automatisch
ook meer stilstaan bij het welzijn van de
kleuters. Midden jaren negentig werd de
vereniging omgezet in een stichting en
kregen de leidsters allemaal een arbeidscontract. Want vrijwilligerswerk was het
al jaren niet meer. Toen de gemeente
Laarbeek een feit werd, was peuterspeelzaal De Rakkertjes de enige professionele peuterzaal in Laarbeek. De gemeente
streefde echter naar eenheid onder de
peuterspeelzalen en in januari 2006 werd
Stippel (Stichting Professioneel Peuterwerk Laarbeek) opgericht. De Laarbeek-
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se peuterspeelzalen gingen samen verder
onder één bestuur en er werd een
pedagogisch beleidsplan ontwikkeld. Om
de professionalisering meer gestalte te
geven moesten de leidsters de opleiding
VVE gaan volgen, Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit betekende o.a. dat
kinderen met een taalachterstand extra
begeleid zouden worden. Wij hebben ook
nauw contact met de wijkverpleegkundige
en bij een spraakachterstand van een
peuter wijzen wij de ouders op logopedie.
Door alle veranderingen in de maatschappij is het moeilijk om als kleine
zelfstandige stichting te blijven bestaan.
Twee jaar geleden zijn de Laarbeekse
peuterspeelzalen daarom opgegaan in
Spring Kinderopvang en volgen we
momenteel de tweejarige cursus Samen
Groeien. Als je terugkijkt, denk je aan die
goeie ouwe tijd. Het was veel gemoedelijker, de lijnen tussen bestuur en
leidsters waren kort. We waren gewoon
één club, wat goed was voor de peuters,
werd gerealiseerd. Nu is de afstand tot
het bestuur groot. Gelukkig hebben we
een goede coördinator waarmee we
regelmatig locatieoverleg hebben. De
maatschappelijke veranderingen kom je
ook in het peuterwerk tegen. Veel ouders
werken tegenwoordig en daarom heeft de
peuterspeelzaal het afgelopen jaar de
mogelijkheid geboden om kinderen een
half uur voor aanvang te brengen en een
half uur na de eindtijd op te halen. Ook
het papierwerk is enorm toegenomen. Je
dient alles vast te leggen. Ook de bijdragen van de ouders is divers. Voor
VVE-kinderen krijg je meer subsidie. Ans
vertelt dat ze is begonnen in de Jeugdboerderij aan de Sengersweg en
vervolgens verhuisde de speelzaal naar
De Aar aan de Bosscheweg. Nadien
kregen we een eigen ruimte in De Dreef.
We hebben het daar heel erg naar onze
zin. Mooie buitenruimte, een tuinhuisje
om het materiaal in op te bergen. Nu De
Dreef verbouwd is hebben we de eigen
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ingang moeten inleveren. Deze zit nu aan
de zijkant van onze speelruimte waardoor
je meteen binnen staat. De jasjes dienen
we nu in de speelruimte op te hangen.
We weten dat het maar voor enkele jaren
is, we gaan straks naar de nieuwe brede
school die gebouwd wordt op de plaats
waar De Heindert nu staat. In de brede
school komt basisschool De Heindert,
OBS De Driehoek, Fides kinderopvang
en peuterspeelzaal De Rakkertjes
(Spring). Het voordeel is dat we centraler
in het dorp komen te zitten. Ans, jij bent
ruim 31 jaar betrokken geweest bij De
Rakkertjes. Wat was nu het leukste van
je werk? Het fijne van mijn werk is dat
kinderen op deze leeftijd, twee en drie
jaar, nog zo puur, zo onbevangen zijn. De
invloeden van buitenaf hebben nog geen
vat op hen. Vaak worden kinderen, als ze
eenmaal naar school gaan, wat ruwer,
wat stoerder en verandert ook het taalgebruik. Bovendien heb je in dit werk
steeds met nieuwe kinderen te maken en
zo blijft het werk steeds weer verrassend.
De peuters komen in het begin vaak heel
verlegen binnen, hebben een afwachtende houding, maar na een paar keer zie je
ze helemaal opbloeien. Ze worden vrijer,
ze leren met elkaar te spelen en rekening
met elkaar te houden. En ze leren te
luisteren, leren aandacht te delen. Ze
zitten in een mooie ontwikkelingsfase en
daar geniet je van. Nee, sleur ken ik niet.
De kinderen kunnen er op de speelzaal
alvast aan wennen om even bij hun
moeder weg te zijn. Maar ook dat is een
ontwikkeling die kinderen mee moeten
maken.
Ans, als ik jou zo hoor praten, hoe
betrokken je altijd bent geweest, dan
neem je met weemoed afscheid van de
kleintjes. Inderdaad, anderhalf jaar geleden heb ik het besluit genomen om nu te
stoppen en de laatste tijd dringt het tot
mij door: over een paar weken is het
voorbij. Wat ga je met je vrije tijd doen?
Maar Ans is op velerlei gebied betrokken
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bij diverse verenigingen en bij Radio
Kontakt en zal heus niet zonder werk
zitten. Reportad wenst haar in ieder geval
een fijne tijd toe. Bedankt Ans voor je
inzet voor onze Aarlese peuters en in het
bijzonder voor peuterspeelzaal De
Rakkertjes. Ze zullen je zeker missen.
Bedankt voor de koffie en het ga je goed.
Reportad.

Argentijnse tango avonden
Ook dit jaar organiseert Tango Ahora
weer sfeervolle Argentijnse tango avonden
op en rond de muziekkiosk op de
Kouwenberg.
Tangodansers uit alle brabantse windstreken dansen er de tango zoals die
vroeger (eind 19e eeuw) ooit buiten is
ontstaan in Buenos Aires.
De avonden gaan alleen door bij goed
weer. Dat wil zeggen, niet te koud en
geen regen.
Een Tangosalon is een sociale gebeurtenis, waarin ieder met ieder danst. Ieder
op z’n eigen dansniveau. Er zijn tafeltjes
en stoelen om het geheel sfeervol aan te
kleden. Kom er gerust eens bij zitten en
wellicht denk je dan, dat wil ik ook eens
leren.
De data van 2012 die nog komen zijn:
Woensdag 4 Juli,
Zaterdag 14 of zondag 15 Juli.
Zaterdag 28 Juli
Zaterdag 4 Augustus of zondag 5
Augustus
Woensdag 15 Augustus
Zaterdag 1 September of zondag 2
September
Zondag’s van 17.00-22.30 uur. Zaterdag’s
van 20.00-00.30 uur. ‘s Woensdag van
19.00-11.30 uur.
(N.B. de drie zaterdag of zondag
combinaties willen zeggen; dat het bij
goed weer zaterdag is maar met als
reserve de zondag.)
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Nieuwe schoolplein Brukelum
“Een droom is werkelijkheid geworden”
en “het mooiste schoolplein van
Nederland” waren de twee opvallende
uitspraken bij de opening van het nieuwe
schoolplein van basisschool Brukelum,
vorige week vrijdagavond 1 juni. De eerste
was van Joost Martens, onderwijzer aan
deze school, die met een blij gevoel en
een flinke dosis trots op zijn plein rondliep en in een toespraak, tot het talrijk
toegestroomde publiek, in het kort de
gang van zaken rond het nieuwe schoolplein schetste. Een geweldige prestatie
van een enthousiast team dat in zeer
korte tijd, amper vier maanden, een idee
kreeg, plannen maakte, de mouwen opstroopte, de financiën regelde met diverse acties, waaronder een grote rommelen activiteitenmarkt. Een geweldige
prestatie, zowel van ouderraad,
leerkrachten en niet op de laatste plaats
de kinderen van de Brukelum. Daarbij
kregen ze nog de hulp van de gemeente
Laarbeek en de Stichting Scootmobiel
Laarbeek. Dat alles resulteerde in een
niet alledaags schoolplein, fantastisch
aangelegd met verrassende situaties,
zoals een rotonde, verkeerslichten en
een heus bruggetje. Mooi qua vormgeving, met name in de bestrating. De
nieuwe directrice Minke Westra gaf na
een kort welkomstwoord alle eer aan het
team onder leiding van Joost Martens.
Die nodigde op zijn beurt de burge-

Pagina 23
meester van Laarbeek, Hans Ubachs, uit
voor de officiële opening. De burgemeester dankte iedereen die aan de
totstandkoming van het plein had
meegewerkt en hij bestempelde het
meteen tot het mooiste schoolplein van
Nederland. Daarna verrichtte hij, onder
tromgeroffel en met medewerking van een
aantal kinderen de officiële openingshandeling. Die bestond uit het onthullen
van een echt straat- of eigenlijk pleinnaambord. Hoe zou ook het anders
kunnen heten dan het “ Groep 8 plein
schooljaar 2011-2012”. Daarna mocht de
burgervader zijn conditie testen op een
grote step en werd hij uitgenodigd een
ronde te maken over het nieuwe
schoolplein. Meteen daarna werd het
plein massaal in gebruik genomen door
de kinderen van de Brukelum. Hopelijk
zullen de gecreëerde verkeerssituaties
bijdragen aan een goed verkeersgedrag
en verkeersbewustzijn bij de jeugd. Zoals
bekend kan de Stichting Scootmobiel
Laarbeek ook van het plein gebruik
maken voor hun veiligheidsprojecten met
scootmobielgebruikers.
JWP.
Na de kater tegen Duitsland,
is het oranjegevoel een beetje koel,
wellicht helpt Portugal ons uit de brand
en moet ik toch nog op het puntje van
mijn stoel.
Bij het uitkomen van dit blad,
weet u of we ‘t hebben gehad,
Kunnen de vlaggen in de kast,
‘t spul in supermarkten in de uitverkoop,
kan de prijs van TV-reclame omlaag
en is de vraag,
hoeveel jurkjes wil je gratis,
bij een kratje Bavaria bier.
RD

www.gemeenschapsblad.nl

www.autoschadeverbakel.nl

www.twanvanhout.nl
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Jeugdige helpende handen in uw
vrijwilligersorganisatie!

Zeilkamp Laarbeek
en een blauwe bil
voor de examinator
Afgelopen 17 mei stonden we met een
mooie stand op de jaarmarkt in AarleRixtel. Naast de kraam hadden we ook
een mooie “wip stoel” waar de examinator op zat en konden de mensen de
examinator van de stoel gooien in een
héél koud bad (met glas karpers). De
examinator is zo vaak in het bad
gedompeld dat hij daar blauwe billen aan
over heeft gehouden. We hebben nog een
paar plaatsen open voor leuke jongens
die een week leuk op en rond het water
op vakantie willen. Wil je op een zeer
laagdrempelige manier leren zeilen (is
geen must) of vindt je het leuk om te
kanoën, vissen of te surfen? Dan is dit
zeilkamp zeer geschikt voor jou. Dit jaar
vindt het kamp plaats van 28 juli tot en
met 4 augustus op het Holtus Eiland te
Loosdrecht. Zie www.zeilkamplaarbeek.nl
of mail: info@zeilkamplaarbeek.nl, ook te
volgen op twitter @ZLaarbeekHopelijk
zien we jou dus ook op dit geweldige
eiland in 2012!

K lokje
Te Huur:
Opslagloods / werkplaats 450 m2 in
Aarle-Rixtel. Huur per maand 975 euro.
Tel: 06 12 05 85 20.

De leerlingen maatschappelijke stage
zijn nu hun stages aan het afronden.
Maar volgend schooljaar gaan er weer
een heleboel leerlingen op pad. Naast
een verplicht onderdeel van de middelbare schooltijd willen we van de maatschappelijke stage voor de leerlingen
vooral een bijzondere ervaring maken.
Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken! We gaan begin komend schooljaar
weer op zoek naar geschikte stageplaatsen, waar onze leerlingen kunnen
meemaken hoe het is om zich in te
zetten voor een ander. Voor hen én voor
u een leerzame ervaring.
Waarom stageplaatsen aanbieden?
De leerlingen bieden u vol enthousiasme
een helpende hand. Waarschijnlijk zijn er
een heleboel werkzaamheden waar u op
dit moment geen tijd of geld voor heeft,
maar die ideaal zijn voor een maatschappelijk stagiair. Als jonge medewerkers
bieden zij een frisse kijk op uw organisatie en werkwijze. En met een beetje
geluk maakt u nu alvast kennis met de
vrijwilligers van de toekomst.
Meer weten hoe een stageplek vorm
te geven?
Als u als vrijwilligersorganisatie informatie
wilt hebben over het vormgeven en
aanbieden
van
maatschappelijke
stageplaatsen in uw vrijwilligersorganisatie, dan kunt u contact opnemen met
de stagemakelaar Laarbeek,
Manita Herregraven,
mherregraven@vierbinden.nl,
tel. nr. 0492-328807

www.gemeenschapsblad.nl

Voor tegels en sanitair bezoek
onze vernieuwde showroom
of kijk op ons nieuwe website:
www.vanrooydasmooi.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
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De Meikever
Een van mijn favoriete bezigheden is het
opsnuiven van lentegeuren en daarmee
bedoel ik niet de heerlijke luchtjes van
friettenten, chinezen, shoarmazaken of
de lange vingers van de Torenakkerweg.
Ze doen alleen maar een aanslag op mijn
reukpapillen en die vertalen dat dan
onmiddellijk naar mijn hongergevoel en
daar zit je weer met de overtollige kilootjes. Weer meer werk voor het gezondheidsteam, de diëtisten en sportscholen.
En in de gezondheidszorg hebben ze al
genoeg problemen zonder overgewicht,
vetzucht en andere enge zaken die met
de vette hap te maken hebben. Met de
lentegeuren bedoel ik alleen maar de
dampende aarde na een frisse regenbui,
de bloesem van al die bloeiende bloemen
en planten en vooral onze mooie lindebomen in het centrum. Die geuren in juni
altijd heerlijk. Geen wonder dat al de
bijtjes daar graag honing halen. Dat doen
ze op dit moment ook in mijn achtertuin
waar de kiwistruiken een waar bloementapijt onder de pergola te voorschijn
hebben getoverd. Als je eronder gaat
zitten geeft dat het gevoel alsof je met je
kop in een bijenkast of hommelkolonie
zit. Geen nood, geen gevaar, er zit geen
enkele agressieveling bij, allemaal druk
met nectar verzamelen en natuurlijk bestuiven. Er moet wel geoogst kunnen
worden straks in de herfst. Een simpele
wandeling door het buitengebied is
momenteel genieten van verschillende
weilanden met hun prachtigste bloementooi. Kijk maar eens langs de Kasteellaan, op het Laar of in de Biezen. Hele
tapijten boterbloemen, wilde peen, klaver,
hondsdraf en klaprozen. De berenklauw
steekt momenteel overal zijn machtige
stengels met grote bloemenschermen
op. Pas wel op voor lelijke brandwonden,
hij draagt de naam niet voor niets. Het
paard van Tedje is weer in het nieuws. In
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de roerige 80er jaren is dat perdje uit
Aarle-Rixtel in de regio bekend geraakt
door wat krantenartikelen. Het was
bedoeld als een waardig standbeeld voor
het paardendorp Ale. Niets mis mee,
alleen de provincie vond het niet expressief genoeg voor de prijs die het destijds
mocht kosten, een slordige 60.000
gulden. Volgens insiders en kunstkenners leek het ook teveel op een echt
paard. Daar ontstond wat wrevel door
tussen de provincie en het gemeentebestuur van destijds, onder de waardige
leiding van burgemeester Mr. K.A.M.
Buijs. Die was niet voor kleintje vervaard
en charterde een flinke aanhangwagen en
transporteerde het perdje regelrecht naar
het provinciehuis in Den Bosch om de
hoogwaardigheidsbekleders daar ervan te
overtuigen dat het perdje gezien mocht
worden. Dat lukte kennelijk want het
standbeeld heeft jaren het plantsoen voor
de Witte Poort gesierd. Bij de sloop is
het perdje ergens opgeslagen. De
gemeentesecretaris van destijds, Ton
Briels, heeft onlangs verzocht om het
statige dier terug te zetten. Ik ben
benieuwd of we weer naar Den Bosch
moeten. Soms zie je kleine dingen over
het hoofd en denk je waar komt dat nou
weer vandaan. Ik zag in het gangetje bij
het patronaat ineens een pijl. Een eind
verderop nog een en als je ze volgt kom
je warempel bij de Dreef uit. Nooit iets
van gelezen of gehoord, dus gaan we
informeren bij omwonenden. Ja, dat is
voor de rolstoelgebruikers en scootmobielers die de veiligste weg naar de Dreef
willen hebben. Dat zou kunnen, denk ik
dan, maar hoe komen die mensen van
hun huis dan bij de eerste pijl uit. Dat heb
ik nergens kunnen vinden. Op zijn minst
zou daar ergens een bord naar toe
moeten wijzen. Raar initiatief, denk ik
dan. Pijlen we binnenkort ook de route
naar Zonnetij uit. Of misschien ook naar
de Aldi. Och, laat maar. Het is 13 juni als
ik dit schrijf en vanavond speelt Oranje
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tegen de Oosterburen. Daar was ik
vanmiddag nog , in de buurt van Kevelaer. Een prachtig korenveld, al een
beetje aan het rijpen. Langs de randen
een schitterend plaatje van knalrode
klaprozen, spierwitte kamille en maagdelijk blauwe korenbloemen. Ik stond me
werkelijk te vergapen. Rood, wit en blauw,
maar dat zijn onze nationale kleuren,
dacht ik nog. Als dat geen goed
voorteken voor vanavond is. Daar maak ik
morgen een foto van. Wat stom, het is
niet meer nodig na vanavond. Ik had het
ook kunnen weten, er stond geen oranje
bloem bij.
De meikever.

Voordeel met je Biebpas bij
Bibliotheek De Lage Beemden
Kortingsprogramma breidt uit
naar Zuid- en Noord-Holland
Alle leden van Bibliotheek De Lage
Beemden krijgen vanaf 1 juni op vertoon
van hun bibliotheekpas korting op een
dagje of avondje uit in Noord- en ZuidHolland, Gelderland of Brabant.
Het kortingsprogramma Voordeel met je
Biebpas gaat vanaf die datum in Noorden Zuid-Holland van start. In Brabant en
Gelderland is het programma al een
aantal jaren succesvol. Nu sluiten ook de
Noord-en Zuid-Hollandse bibliotheken
zich aan. Bedrijven als Archeon,
CORPUS, SEA LIFE, Museum Boijmans
van Beuningen en veel anderen hebben
hun medewerking toegezegd en bieden
bibliotheekleden in de startmaand juni
kortingen.
Gevarieerd aanbod
De leden van de Noord- en Zuid-Hollandse, Gelderse en Brabantse bibliotheken
kunnen in deze provincies terecht voor
een aanbieding op het gebied van cultuur,
recreatie, educatie, sport/wellness en

Pagina 29
natuur. Op vertoon van hun bibliotheekpas krijgen zij korting of iets extra’s bij
onder andere theaters, dierenparken,
musea, pretparken en festivals. Op de
website www.voordeelmetjebiebpas.nl
staat alle informatie over het programma,
de deelnemende bedrijven en de aanbiedingen.

Vooraankondiging
Voor alle senioren van Laarbeek…
De werkgroep Oudereneducatie, de vier
gezamenlijke Seniorenverenigingen van
Laarbeek en Stichting Welzijn Ouderen
Laarbeek organiseren ook dit jaar weer
een filmcyclus.
Het idee om deze filmcyclus te organiseren is afkomstig van de Seniorenraad.
Besloten is om ook dit jaar de cyclus
weer te gaan organiseren op bijna
dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als de vorige jaren, dus in iedere
kern van Laarbeek. Dhr. Philip Verdult zal
steeds een korte inleiding geven op de
film, daarna wordt de film vertoond. Na de
film wordt deelnemers een kop koffie of
thee aangeboden en voor degenen die
willen wordt de film nadien nog
nabesproken.
De filmcyclus zal steeds op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur plaatsvinden op:
11 september in Lieshout
2 oktober in Beek en Donk
23 oktober in Mariahout
13 november in Aarle-Rixtel
We zijn druk doende met de organisatie…. In een Laarbeeker van eind juli
volgt nog uitgebreidere informatie over de
inhoud van films en locaties en hoe de
kaart-verkoop zal geschieden. Deze
informatie komt ook via de nieuwsbrieven
en ONS naar de verschillende KBO
leden. Wij hopen dat u de betreffende
data in uw agenda wilt noteren.

"IJ BIJ
AANKOOP
GLAZEN
AANKOOPMONTUUR
MONTUUR + GLAZEN
10 %KORTING
KORTING
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wegens vakantie
gesloten
15/07 t/m 29/07
0IERRE VD 6ORST /PTIEK
$ORPSSTRAAT $ 3TIPHOUT \ 4EL     \ ³S MAANDAGS GESLOTEN

Kapsalon Astrid

www.kapsalonastrid.nl

Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307
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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

Bericht van:
Nieuws
Paramedisch Centrum Laarbeek
Logopedie
Logopedie biedt zorg op het gebied van
spraak, taal, stem, gehoor en slikken.
Waarschijnlijk bent u als ouder van een
schoolgaand basisschoolkind al op de
hoogte van het feit dat er op school geen
logopedische screening meer plaatsvindt.
Voorheen werden alle kinderen uit groep
2 en kinderen uit de andere groepen, op
aanvraag van de leerkracht, door de
logopedist van de GGD gescreend. In het
kader van bezuinigen is hier geen sprake
meer van. U als ouder, maar ook de leerkracht, kan zich zorgen maken over uw/
een kind. U kunt dan met uw probleem
rechtstreeks bij de logopedist in de vrije
vestiging terecht. U hoeft in principe niet
eerst naar de huisarts voor een verwijzing. Logopedie is sinds 01 augustus
2011 direct toegankelijk. Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars de directe
toegankelijkheid, U dient hiervoor eerst
uw polisvoorwaarden te raadplegen. De
logopedist kan u in de meeste gevallen
vertellen welke zorgverzekeraar de
Directe Toegankelijheid (DTL) vergoedt.
Wilt u toch eerst liever naar de huisarts,
dan kan dat uiteraard ook! Dit geldt
natuurlijk voor iedereen die een logopedisch probleem heeft!
Wat gebeurt er tijdens de eerste
afspraak?
Komt u voor het eerst bij de logopedist
zonder verwijsbrief? Dan vindt er een
DTL-screening plaats. Dit is een kort
vooronderzoek om te kijken of u aan het
juiste adres bent. Is er inderdaad sprake
van een logopedisch probleem?
Of een behandeling gestart kan worden
hangt van meerdere factoren af. Op de
eerste plaats van de klacht zelf , maar
daarnaast kan het zijn dat er meerdere
klachten of factoren zijn die belangrijk
zijn voor de logopedische behandeling.
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Denkt u bijvoorbeeld aan een kind met
regelmatig oorontstekingen en problemen
in de taal- en spraakontwikkeling!
Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u
het advies om eerst naar de huisarts te
gaan.
Wordt de huisarts geïnformeerd?
De huisarts ontvangt de uitslag van de
DTL-screening, behalve als u aangeeft dit
niet te willen.
Wat doet een logopedist?
Tijdens de eerste afspraak wordt met u
besproken wat de invloed van de klacht
is op het dagelijks leven. De logopedist
voert vervolgens in een volgende afspraak
een uitgebreid onderzoek uit en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een
behandelplan gemaakt.
Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of
gezinsleden om hen bij de behandeling
te betrekken. De patiënt krijgt namelijk
oefeningen mee om ook thuis te doen.
Een logopedische behandeling duurt
meestal een half uur. De laatste minuten
worden gebruikt voor rapportage en het
verslag.
Is de logopedist opgeleid voor DTL?
Als een logopedist zonder verwijzing
werkt heeft hij / zij hiervoor scholing
gevolgd. Hier is geleerd om de DTLscreening uit te voeren en vast te stellen
of een logopedische behandeling nodig
is.
Bibi van der Heijden,logopedist
Paramedisch Centrum Laarbeek
Molenstraat 9b, 5735 BJ Aarle-Rixtel
Tel: 0492-381524
Email:
logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com

K lokje
Verloren:
Grijs-witte vest (soort Basebal vest) met
het nummer 23 erop. Ik ben heel blij als
je contact opneemt met 06 30 87 43 58
of op Van Roijstraat 2. Hartelijk dank.
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Bericht van:
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Toelichting Tour de France-Spel
T.S.C. Aan de Wielen 2012 van 30-6 t/m 22-7.
HOE WERKT HET ?
Op het deelnameformulier vult men de namen in van 15 renners+ 3 reserves, als het
kan met de rugnummers. De reserve renners worden alleen in uw ploeg opgenomen
wanneer een andere renner niet aan de Tour deelneemt of in de proloog uitvalt. De
reserve renner vervangt dus geen renner die uitvalt na de proloog!!
Met de 15 renners die je invult op het deelnameformulier speel je het hele Tour de
France-spel. Daarnaast moet je de winnaar invullen van de Tour, het puntenklassement
en het bergklassement.
De puntentelling is als volgt: per etappe worden punten toegekend aan de eerste tien
van de daguitslag. Staat de nummer 1 op jouw deelnemerslijst 10 punten, nummer
twee 9 punten, nummer drie 8 punten enz. Staan alle tien de renners op jouw
deelnemerslijst, kun je per dag maximaal 55 punten verdienen. Voor het
eindklassement geldt de volgende puntentelling: komt een van je 15 renners voor bij de
eerste tien van het eindklassement krijg je 25 punten extra. Hier kun je dus maximaal
250 punten mee scoren.
Voor het goed voorspellen van de tourwinnaar ontvang je 50 punten extra, voor het
goed voorspellen van de winnaar van het puntenklassement en het bergklassement
ontvang je nog eens 30 punten extra per goede voorspelling.
HOE DOE IK MEE ?
Vul het formulier in en wij zouden het liefst hebben (voor de verwerking) dat u dat voor
zondagmorgen 1 juli om 10.00 uur doet. De uiterste termijn is 12.00 uur. De proloog
op zaterdag telt dus niet mee. Doe het formulier met het inschrijfgeld in een
enveloppe als u niet per mail aanlevert !! Extra formulieren kunt u telefonisch
aanvragen bij onderstaande personen of vinden onder www.aandewielen.nl en dan
aanklikken Tourspel. Mensen uit Aarle-Rixtel die willen dat het formulier opgehaald
wordt, kunnen bellen naar onderstaande adressen.
DEELNAME kost slechts € 5,00 per ingeleverd formulier.
DE DAGPRIJS bedraagt € 5,00 en bij gelijk eindigen wordt er die dag geloot.
10% van het aantal deelnemers komt in aanmerking voor eindprijzen, ongeveer 70%
van de inleg wordt aan prijzen uitgekeerd. Wij stellen een extra prijs beschikbaar
van € 25,00 voor degene die geen enkel punt haalt. Bij meerdere personen wordt
dit bedrag gedeeld.
Personen die hun formulier per telefoon of mail inleveren kunnen het inleggeld
overboeken op de rekening van Aan de Wielen 1014.01.833. Als uw inschrijfgeld op
10-7 nog niet binnen is wordt u uit het klassement verwijderd, eventueel gewonnen
prijzen vervallen dan. Gewonnen prijzen worden z.s.m. na het eind van de Tour op uw
rekening overgemaakt, dus vergeet niet uw bank- of gironummer te vermelden.
WAAR KAN IK INLEVEREN ?
Per mail naar rinidaniels@onsbrabantnet.nl of telefonisch of schriftelijk naar Rini
Daniëls, Terlingenplein 16, Aarle-Rixtel, tel 0492-382340.
Johanna Gijsbers-Wich, Terlingenplein 19, Aarle-Rixtel, tel. 0492-382265.
Jef van Dijk, Kempenstraat 23, Aarle-Rixtel, tel. 0492-382466
Ton Schepers, Broekelingstraat 22, 5735 HC Aarle-Rixtel, tel. 0492-382388.

Aannemingsbedrijf - Machineverhuur
Sloop & Grondwerken
Handelsonderneming & Recycling
Groene woudseweg 2 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 59 42
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Bericht van:
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De actuele klassementen hangen dagelijks bij Rijwielhandel Verbakel in Aarle-Rixtel
en zijn te bekijken op www.aandewielen.nl. Ook publiceert Radio Kontakt Laarbeek
dagelijks de uitslagen bij sportactualiteiten en is er waarschijnlijk op de vroege avond
weer een live-uitzending vanuit de studio.
DEELNEMERSLIJST VAN:
Naam:
Adres:
Telefoon:
Bank of gironummer:
RENNERS+ RUGNUMMERS (indien bekend)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Reserves:

1.
2.
3.
Tourwinnaar:
Winnaar puntenklassement:
Winnaar bergklassement:

MELL verkoopt of verhuurt : nieuwe of gebruikte :
* Scootmobielen
* Rolstoelen
* Rollator
* ADL producten ( alleen nieuwe producten )
Altijd 25% korting op alle ADL producten
Wij zijn gevestigd :
MELL Dorpsstraat 82 5735 EG Aarle Rixtel. Wij zijn geopend :
Elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur ( of op afspraak )
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Bericht van:
Inschrijving gestart

LAARBEEKSE
GOLFKAMPIOENSCHAPPEN OP
STIPPELBERG

Pagina 37
den voor deelname aan de golfkampioenschappen 2012 is mogelijk bij
Ineke Coppens, de Wieken 2, Lieshout
tel. 0499-422923 en
Marijke Brouwers, Beatrixlaan 1, AarleRixtel. Tel 0492-386109.

4e wedstrijd van Ganzenwinkel
toernooi - De Eendracht.
Aarle-Rixtelse golfers zijn op vrijdag 31
augustus welkom als deelnemer aan het
negende Laarbeeks Golfkampioenschap.
Dit jaar vindt deze wederom plaats op
Golfbaan Stippelberg in Bakel. De
achttien holes Championship Course is
die dag voor dit jaarlijkse Laarbeekse
golfevenement gereserveerd. Dit jaar
wordt gespeeld in drie categorieën, de
lage, hoge handicappers en handicap
36+ . In alle categorieën kan men als
winnaar uit de bus komen, maar de titel
‘Golfkampioen Laarbeek 2012’ is alleen
te winnen door de best spelende dame
en heer (7/8 netto score) met een
handicap lager dan 24.
De organisatie van de Laarbeekse Golfkampioenschappen ontvangt u graag op
vrijdag 31 augustus vanaf 09.30 met koffie
en gebak in het clubhuis van Golfbaan
Stippelberg waarna u omstreeks half elf
richting uw eerste hole vertrekt. De
gunshot wedstrijd start om 11.00 uur. De
kosten inclusief koffie en gebak, lunchpakket, deelname aan de wedstrijd én
uitgebreid dinerbuffet na afloop van de
wedstrijd, bedragen 65 euro. Inschrijving
voor deze wedstrijd is alleen mogelijk
voor Laarbeekers in het bezit van een
Golfvaardigheidsbewijs (GVB) tot uiterlijk
1 juli, op volgorde van aanmelding en tot
het maximum aantal is bereikt. Aanmel-

Donderdag 7 juni was het de beurt aan
Kunst & Vriendschap uit Liessel, en
DHSZOD uit Heusden om deel te nemen
aan ons van Ganzenwinkeltoernooi.
Onze doel was goed gevuld met 9 schutters uit Liessel, 5 uit Heusden en 12 van
onze eigen vereniging.
Het was een gezellige wedstrijd met
hoge scores. De beste schutter van de
avond was Roy Aarts van Kunst &
Vriendschap Liessel met 234 punten.
Dat is tot nog toe de hoogste score van
het toernooi met een recurve boog.
Toon van Hoof was met 229 punten de
beste schutter van De Eendracht.
Zoals gebruikelijk had Jan Coolen weer
voor een aantal prijsjes gezorgd die na
afloop verloot werden.
Op zaterdag 23 juni houden wij onze
jaarlijks feestdag met de st-Sebastiaans
verschieting, aanvang 18:00 uur.
Totaal Uitslag:
1 Toon van Hoof
229
2 Frank Schepers
216
3 Walter Jansen
212
4 Erwin Wijnhoven
207
5 Michiel Verbakel
187
6 Martien van de Graef
183
7 Jo Maas
171
8 Gerrie van Hoof
156
9 Wim van Mol
140
10 Jeroen van Leuken
105
11 Harrie Moors
102
12 Arno Donkers
97

Bericht van: 50 jaar geleden
14 juni Bekroning
Op een te ’s-Hertogenbosch gehouden
tentoonstelling werd de Duitse herdershond Meta van de Valkendijk reserve
kampioen en voorts verwierf de hond de
kwalificatie tweede uitmuntendheid.
Eigenaar en fokker is de heer L.J.P.
Gruyters uit Aarle-Rixtel.
15 juni Herten
De laatste tijd zijn door verschillende
personen herten gezien in de gemeente
bossen op de Heikant. Daar worden deze
prachtige dieren maar zeer zelden
gezien.
16 juni A.S.V.
Zondag zullen het eerste en het tweede
elftal van ASV een vriendschappelijke
wedstrijd spelen tegen het Eindhovense
L.E.W. Als gastspeler zal Tonny Manders, oud ASV speler en thans contract
speler van Wilhelmina ’s-Hertogenbosch,
de midvoor plaats van het eerste elftal
bezetten. Opstelling ASV: doel L. v.
Doren, achter: G Driessen, H. Nooijen,
Fr. V.d. Kerkhof; midden: H. v.d. Broek,
C. van Dijk; voor: W. v. Beek, T. v.d.
Heuvel, Tonny Manders, Th. V. Rosmalen, P. Driessen.
16 juni E.H.B.O. examen
Gisteravond werd er in één van de lokalen
van de oude jongensschool het E.H.B.O.
examen afgenomen van de cursus,
welke in de afgelopen wintermaanden
werd gehouden. Deze cursus werd
gegeven door dr. Tersmette, terwijl de
heer Oosthoek als instructeur optrad. Het
examen werd afgenomen door dr.
Spoorenberg uit Eindhoven. Er waren tien
kandidaten, die allen het examen goed
door kwamen. Na het bekend maken van
de uitslag, sprak dr. Spoorenberg nog
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een kort woord tot de geslaagden,
waarna de heer Migchels, als voorzitter
van de plaatselijke E.H.B. dr. Spoorenberg dankte voor het afnemen van het
examen. Hij bracht ook dank aan dr.
Tersmette en de heer Oosthoek, waarna
hij de geslaagden feliciteerde en hen
aanspoorde trouw de oefeningen en
lessen te blijven bijwonen. De
geslaagden zijn: de dames: J. Verhoeven,
S. Nooijen en M. Gijsbers en de heren:
A. v. Dommelen, P. Janssen, P. de Jong,
L. Rovers, J. Verbakel en Fr. Verschuren.
16 juni Benoeming
De Zeereerwaarde heer K. Swinkels, oud
rector van Mariëngaarde, die verleden
jaar tot waarnemend pastoor te Groesbeek werd benoemd, heeft nu zijn
definitieve pastoors benoeming aldaar
ontvangen.
23 juni Harmonie “De Goede Hoop”
Gisteravond hield harmonie “De Goede
Hoop” een korte ledenvergadering in het
patronaat. Als eerste punt werd door de
voorzitter, de heer J. Prinsen, het zomerprogramma bekend gemaakt. Dit is als
volgt: 8 juli concert op de kiosk achter
café v.d. Heuvel, waarna een open lucht
bal; 14 juli serenade ( in Tilburg); 21 juli
concert op de Heikant bij café v.d. Elst; 4
augustus jaarlijkse rondgang; 18 augustus opening van de kermis; 1 september
concert op kasteel Croy; 16 september
concert in pensionaat Mariëngaarde; 17
of 30 september concert op de kiosk
achter café v.d. Heuvel. Bovendien zal
men dit jaar ook een dagje naar het
Wereld muziek concours in Kerkrade
gaan, maar hierover zullen de leden nog
nader bericht ontvangen. In verband met
het zo vol beladen programma wordt van
alle leden de volle medewerking
gevraagd.
HELMONDSE COURANT juni 1962

