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WiSH Outdoor laat niets te wensen over

Beek en Donk – Afgelopen 
weekeind was het dan eindelijk zo 
ver. WiSH Outdoor opende haar 
festivalpoorten voor al weer de 
zevende editie. Maar liefst 35.000 
enthousiaste bezoekers wisten 
festivalterrein De Aa te vinden 
voor drie dagen house, hardstyle 
en alles daar tussenin. 

Veelal afkomstig uit Laarbeek, 
maar ook van ver buiten 
onze landgrenzen. Jimmy van 
der Leemputten, één van de 
organisatoren van WiSH Outdoor, 
klinkt zeer voldaan: “Onze 
bezoekers maakten deze vrijwel 
uitverkochte editie ongeëvenaard!”

Vrijdag: de Pre-Party
De sfeer begint op vrijdagmiddag 
al met grote stappen toe te nemen. 
Engelsen, Duitsers, Belgen en zelfs 
Israëliërs betreden de camping – 
welke voor het eerst in zeven jaar 
present was - om vervolgens hun 
slaapplek te prepareren. Wanneer 
de avond valt, is het tijd voor de 
Pre-Party. Enkele honderden gasten 
genieten deze avond van onder 
andere Billy the Kit, The Partysquad 
en Candyland. Hoewel de tent niet 

helemaal gevuld is, zit de sfeer 
er deze avond al goed in. Net na 
middernacht dempen de speakers 
en struinen de goedgezinde 
bezoekers hun opgooitentje in. 
“Het bleek een gezellig voorproefje 
en een prima opwarmer voor de 
rest van het weekend”, aldus 
Jimmy.

Fascinerende en betoverende podia
Zaterdag, op de zichtbaar 
belangrijkste dag van het weekeind, 
blijkt alles op en top verzorgd. De 
wachtrijen zijn minimaal. Als deze 
er al zijn. De immense hoofdpodia 
zijn fascinerend en betoverend 
en blijven met de interactieve 
elementen boeien. De aanwezige 
insmeerkraam maakt overuren. 
De zon is immers in volle ornaat 
aanwezig om het de twintigduizend 
aanwezige bezoekers nog 
aangenamer te maken. Wie bij 
de Devoted en Dedicated-stages 
niet aan haar trekken komt, kan 
zich op en top vermaken op de 
rest van de festivalweide. Zo ook 
qua line-up. “We willen iedere 
bezoeker verrassen met een breed 
scala aan ijzersterke artiesten. En 
dat hebben we wat ons betreft ook 

dit jaar weer voor elkaar.” Maar 
WiSH Outdoor ontwikkelt zich de 
laatste jaren meer en meer tot een 
eigenzinnig muziekfestival. Een 
wonderland dat meer biedt dan 
louter sprookjesachtige artiesten. 
En dat is terug te zien op heel de 
festivalweide. Deze is namelijk 
overvloedig gevuld met verrassende 
doch vermakelijke sideshows. Van 
raar-met-je-haar tot een kolossaal 
reuzenrad. Laat op de avond 
bezorgt Oosterbuurman Zedd als 
begenadigd afsluiter een absoluut 
‘oorgasme’ bij de aanwezige 
dancemassa. 

Gerenommeerde bands en 
Laarbeeks talent 
De zondag maakt plaats voor 
gerenommeerde bands en 
opkomend talent uit de Laarbeekse 
visvijver. Voor de kinderen is er 
volop speelmateriaal aanwezig, en 
voor alles daarboven zorgen acts als 
Jan Smit, Van Velzen en Di-rect voor 
urenlang vermaak. Mensen kunnen 
bij de zogenaamde WiSH-tree hun 
wens inleveren, zich wanen in Zuid-
Amerikaanse sferen waar men zijn 
of haar blote voeten in het zand 
kan laten dansen. Maar ook een 
donkerbruine kroeg is centraal op 
het terrein gesitueerd. Het terrein 
dat in drie weken tijd door man en 
macht in positieve zin is bewerkt. 
Jimmy verklaart: “Meer dan 800 
vrijwilligers hebben bijgedragen om 
deze drie dagen te maken naar dat 
wat het was. Wij zijn hen dan ook 
meer dan dankbaar!” En dat is een 
goed recht. De zevende editie van 
WiSH Outdoor liet immers niets te 
wensen over. 

Lees meer over WiSH Outdoor op 
pagina 3, 4, 8, 9, 13, 16 en 21 in 
deze krant.

Jimmy: “Meer dan 800 
vrijwilligers hebben 

bijgedragen om deze drie 
dagen te maken naar dat 

wat het was. Wij zijn 
hen dan ook meer dan 

dankbaar!”

Slagerij Hegeman
Dorpsstraat 36 - Aarle-Rixtel

tel. 0492-381262
www.slagerijhegeman.nl

Hamburgers 
4 stuks voor 2.95

Achterham
per 100 gram voor 1.50

Huzarensalade (eigen keuken)
per 100 gram voor 0.50

Filet american
per 100 gram voor 0.99

Aanbiedingen: 15-7 t/m 20-7
Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud 
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Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
redactie@demooilaarbeekkrant.nl 
of bel tijdens kantooruren: 
0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

Aan de inhoud van 
DeMooiLaarbeekKrant
is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter 
geen rechten aan worden 
ontleend.  De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag
op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt.

De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

KERKBERICHTEN

DANKBETUIGING

KERKDIENSTEN

Jan en Karin Vereijken-Slaats
Robin, Laura, Marnix

Beek en Donk:

Beek en Donk: Diny en Hans van Gend-Vereijken
Nicole, Ruud

Liefde is… loslaten

Wij willen u van harte bedanken voor uw medeleven 
na het overlijden van

ADRIAAN VEREIJKEN
Dit heeft ons bijzonder goed gedaan.

Correspondentieadres: 
Beekerheide 54, 5741 HC, Beek en Donk  

Parochie Beek en Donk, Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel

Beek en Donk:  Michaëlkerk 
Adres   Kerkstraat 3, 5741 GK Beek en Donk     
Telefoon                0492 - 461216
E-mail   info@parochiebeekendonk.nl
Website                  www.parochiebeekendonk.nl
Open   maandag, dinsdag, woensdag en    
   vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur. 

Lieshout:                Parochie Sint Servatius
Adres   Burgemeester van den Heuvelstraat 4, 5737 BP Lieshout  
Telefoon              0499 - 421236
E-mail   info@de-emmausgangers.nl
Website            www.de-emmausgangers.nl
Open   dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Mariahout:  Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Adres   Mariastraat 27, 5738 AH Mariahout  
             
Telefoon              0499 - 421676
Open   maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Aarle-Rixtel:  Onze Lieve Vrouw Presentatie (Mariakerk)
Adres   Dorpsstraat 7, 5735EA, Aarle-Rixtel
tel   0492 - 381215
E-mail   olvpres1@onsmail.nl 

Eustachiuskapel
Adres                 Michaëlkerk, Kerkstraat 1 Beek en donk
Open                 Gedurende zomertijd van 09.00 tot 16.30 
                 Gedurende wintertijd van 09.00 tot 15.30

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7   Uitstelling van het Allerheiligste
Eucharistevieringen;  15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
09.30 uur op zondagen  10.00 uur - 12.00 uur woensdag
17.30 uur maandag t/m vrijdag 10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
09.30 uur zaterdag  16.00 uur - 18.00 uur zondag

Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen en 
zondagen in het Nederlands en op maandagen, woensdagen en zaterdagen in het 
Duits. Allen hartelijk welkom! Voor wijzigingen raadpleeg de website:
www.missieklooster.nl telefoon: 0492-461324

Mariahout –  De Onze Lieve Vrouw 
van Lourdeskerk werd ingezegend op 
woensdag 10 juli 80 jaar geleden. Dit 
is gevierd tijdens de feestelijkheden 
rond Mariahout 80 jaar. Tijdens de 
eucharistieviering, op zaterdag 13 
juli, wordt er nogmaals aandacht 
geschonken aan dit feestelijke feit. 

De stichtingsactie voor de bouw van 
de nieuwe kerk werd op 15 augustus 
1932 getekend. Binnen een jaar, op 10 

juli 1933, werd de kerk ingezegend. 
De bouw van de kerk heeft ongeveer 
negen maanden geduurd. Zonder 
hoogwerkers en hijskranen gebeurde 
dit toen, alles was handwerk. De 
inrichting van de kerk was ook in die 
korte tijd gereed. Alles moest toen nog 
met weinig communicatie middelen 
tot stand komen. Nu, 80 jaar later, 
mag dit nog als een topprestatie van 
bouwpastoor Jacobus van Eijndhoven 
gezien worden. 

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

Wij beheren het nieuwe regionale rouwcentrum Residence
Waterhof aan ‘t Hoogh Huys 3 te Gemert.

Bij Waterhof krijgt u als familie de sleutel van de uitvaartsuite. U kunt dan 
24 uur per dag terecht, u heeft een eigen opbaarkamer, gezinskamer en        
keuken. Opbaringen kunnen geschieden op bed of in een kist.

(0492) 51 85 14           06-55 14 04 83

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

(0492) 36 76 09   06-55 14 04 83

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg 

‘t Hoogh Huys 3         5421 LL Gemert

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    

www.waterhofuitvaartzorg.nl

(0492) 36 76 09          -          06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

Kerk Mariahout 80 jaar

Lezerspodium

Moet je je voorstellen!!!

Uitzicht op de nieuwe weg vanaf De Laarbrug

“Vorige week heb ik verschillende 
uren aan het kanaal gevist (ook nog 
gevangen ook!!). Deze week zijn 
we per fiets naar Oirschot  geweest. 
Met dit warme weer was het heerlijk 
om langs het kanaal in de schaduw 
te rijden. Een GEWELDIGE natuur 
over een lengte van 20 kilometer. 
Het viel me op dat ik in al die tijd 
geen enkele boot door het kanaal 

heb zien varen. Wordt dit kanaal nog 
wel gebruikt als aanvoerroute voor 
diverse grondstoffen? Zo te zien niet!                                        

Een idee schoot me te binnen
Kunnen we het kanaal niet dempen 
tot aan de waterspiegel en daarop 
een verharding aanbrengen tbv 
de nieuwe weg voor de ruit om 
Eindhoven (Noordoostcorridor)? 

Wat zijn de verdiensten (voordelen)
*Er hoeft geen natuur verwoest te 
worden
*Gronden hoeven niet meer 
aangekocht te worden
*Bruggen hoeven niet meer 
gebouwd te worden (zie Laarbrug en 
nog veel meer bestaande viaducten)
*Alle toegangswegen kunnen 
hetzelfde blijven
*Er hoeven geen duren tunnels 
gebouwd te worden
*Lelijke geluidsschermen hoeven 
niet  geplaatst  te worden, want de 
nieuwe weg loopt verdiept  door het 
landschap
*Dit project hoeft bij lange na geen 
MILJARD euro te kosten
*De overheid is blij
*De actiegroepen zijn blij.

Wat zijn de nadelen?
*Ik moet verder in een ander water 
gaan vissen

Conclusie!
WAAR EEN WIL IS, KOMT EEN 
WEG. 

Het woord is nu aan de 
politiek?!

Vroeger heb ik aan de Opstal 
gewoond met het kanaal aan 
de achterzijde grenzend aan ons 
bedrijf.”

Theo Nooijen
Tel: 06-53989030
theonooijen@hotmail.com

Er hoeven geen monumentale panden 
afgebroken te worden, zoals het 
Spookhuis aan de Beekseweg

Enkele bruggen moeten verwijderd 
worden, zoals deze bij de Oranjelaan
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Beek en Donk - De zaterdag 
wordt traditiegetrouw als meest 
populaire WiSH-dag aanschouwd. 
Maar liefst 20.000 bezoekers 
hadden hun ticket bemachtigd 
voor deel twee van het Beek en 
Donkse festival. 

Smeren of negeren
Bij binnenkomst treft men een 
gigantisch reuzenrad, welke door 
menigeen wordt gebruikt als 
attribuut voor sfeerkiekjes. De 
bezoekers kiezen eenieder een 
andere route. De zon brandt, 
waardoor de insmeerkraam bij 
elke route steevast ingekaderd 
zit. Wie deze goedgezinde meisjes 
ontwijkt, komt al snel uit bij ‘The 
Pub’. Van buiten doet het aan als 
een skihut, van binnen blijkt het 
een oer-Hollandse bruin stamcafé, 
waar DJ Gerrit, Zanger Bas en Der 
Keino gedurende de dag acte de 
présence geven. 

Kleine stages, groot vermaak
Aangrenzend staat een dertig 
meter lange nishut, oftewel 
‘WiSHkunde’. Daar waar vele 
bezoekers hun verkoeling zoeken, 
rekenen Remy en Tim Wolff met 
hun harde techno absoluut op 
een temperatuursverhoging. De 
‘Dubbel Dik’, een naastgelegen 
imponerende iglo, weet met 
onder andere We A-R en Nymfo 
de dubstepliefhebber in het 
pikdonker het licht te laten zien. 
Wie zich vervolgens voorbij de 

‘don’t look here’-waarschuwing 
begeeft, en de opblaasbare 
hindernis weet te overwinnen, 
waant zich in de meest verstopte 
area van het festivalterrein. Een 
in het vershoudfolie verpakte 
area, welke voor de tientallen 
aanwezigen ook nog een soort 
vipbar tot haar beschikking heeft. 
Op het terrein bevindt zich tevens 
een tropische ‘Villa Ananas’. Deze 
door containers omringde zandbak 
komt met de Braziliaanse beats en 
een Zuid-Amerikaans zonnetje 
goed uit de grond.

Volle bak
De ‘Delicious Dutch’ is de grootste 
overkapte stage, en is een ideale 
mengelmoes van de aanwezige 

stijlen deze zaterdag. Ondanks 
de hitte werkt de lichtshow zeer 
verkoelend. Rond etenstijd wordt 
de redelijk uitgestorven ‘DWDD-
Show’ voor het eerst waar voor 
z’n geld. Weliswaar door de van 
een snack genietende omstanders. 
Toch weten Zanger Rinus en 
Jody Bernal op deze roetsjbaan 
van stijlen een honderdtal 
meedansende fans op de been te 
krijgen. ‘Distorted’ en ‘The Magic 
Show’ zijn daarentegen continu 
volle bak. Echter, het is zichtbaar 
volle bak herrie voor het gros van 
de twintigduizend bezoekers. 

Wonderschone podia
Dit gros bevindt zich dan ook 
gedurende de zonnige zaterdag 
bij de meest besproken en tevens 
grootste podia van WiSH Outdoor; 
‘Devoted’ en ‘Dedicated’. Vanaf 
minuut één weten respectievelijk 
Funkmaster B en Audio Addicts het 
publiek in volle getale te vermaken. 
Absolute hoogtepunten zijn naast 
sterke afsluiters Zedd , Showtek en 
Moridin onbetwist de beide podia. 
Opvallende decors zijn al jarenlang 
kenmerkend voor het Laarbeekse 
muziekfestival. Editie zeven 
spant de kroon. Ze zijn equaal 
aan de krachtige kernboodschap 
van WiSH Outdoor:  This Is Our 
Wonderland! Het mag dan ook 
geen wonder zijn dat deze zaterdag 
al binnen no-time was uitverkocht. 
En dat is meer dan terecht. 

Beek en Donk – Voor de allereerste 
keer in zeven jaar introduceerde 
WiSH Outdoor een camping op 
het festivalterrein: Camp Wow! 
Engelsen, Duitsers, Belgen, 
Zweden en zelfs Israëliërs: de 
campinggasten kwamen van 
heinde en verre. ‘s Middags 
bouwden zij hun tentje op; ‘s 
avonds genoten zij van de Pre-
Party.

Om 16.00 uur stonden de eerste 
gasten voor de deur. Camp Wow! 
werd geopend. Tentjes werden 
geïnstalleerd, het terrein werd 
verkend en de eerste muziek kwam 
uit de speakers. Veel van het WiSH-
terrein konden de campinggasten 
nog niet zien. Zij konden er nog 
niet op en ’s avonds, tijdens de Pre-
Party, had de organisatie het veld 
met hekwerk afgezet. Hierdoor 
konden de bezoekers alleen bij het 
campingfeest komen. 

In één van de tenten die WiSH 
Outdoor rijk is, vond de Pre-Party 

plaats. Niet alleen campinggasten 
waren aanwezig: ook vele 
Laarbekenaren kwamen een 
kijkje nemen en genoten van 
het ‘voorproefje’ op zaterdag 
en zondag. Hoewel de tent niet 
helemaal gevuld was, zat de sfeer 
er goed in. Onder andere Billy the 

Kit, The Partysquad en Candyland 
lieten de bezoekers uit hun dak 
gaan. 

Het was een prima ‘opwarmer’ 
voor de zaterdag en zondag van 
WiSH Outdoor. 

Beek en Donk – Waar de eerste 
twee dagen voornamelijk door 
de jeugd bezocht wordt, ligt op 
zondag duidelijk de focus op 
Laarbeeks jong en oud. Men 
stroomt op de afsluitende dag van 
WiSH Outdoor dan ook massaal 
naar festivalterrein De Aa.

Kindvriendelijk
De extreme harde muziekstijlen 
maken vandaag plaats voor de 
meer toegankelijke genres. Het 
begint tegen tweeën al met het 
Schoolplein. Dit trio biedt een 
goeddoordachte danceset aan die 
als opwarmer prima uit de voeten 
komt. Tegelijkertijd is het bij de 
DWDD-show (De WiSH Draait 
Door Show) Koffietijd. Ook deze 
act staat als opstarter perfect 
geprogrammeerd. Het kroos 
vermaakt zich veelal onder toeziend 
oog van zwetende ouders aan de 
rand van ‘Dedicated’, welke helaas 
ook deze editie de zondag verstek 
moet laten gaan. Daarvoor in de 
plaats zijn meer kindvriendelijke 
attracties in de plaats gekomen. Zo 
is er een heuse ballonkunstenaar 
en zijn er diverse luchtkussens op 
het terrein gesetteld. 

Bruin café
‘Villa Ananas’ wordt ook 
vandaag gekenmerkt door veel 
rondvliegende opblaasdieren en 
schuddende heupen. Mr. Bermuda 
& Jamie Johnson draaien dit blok 
dan ook goed aan elkaar. Schuin 
tegenover staat de ‘Drop Down’, 
die als reusachtig witte opblaastent 
veel aandacht trekt. Daarbinnen 
blijken Alvaro en Bassjackers alle 
attentie te verdienen. ‘The Pub’ is 

goedgevuld en is deze zondag het 
boegbeeld voor gouwe ouwe uit 
de jaren 60’, 70’ en 80’. Zoals een 
bruin café betaamd. 

Polderglorie
Weavel zorgde samen met 
enkele andere lokale talenten in 
‘Wraptastic’ voor opzwepende 
beats, die tot ver over de eethoek 
te horen blijken. Ook dit jaar zijn 
de welbekende en gelikte gasten 
van de Loco Loco Discoshow 
van de partij om een aanzienlijk 
publiek op te warmen voor de acts 
die nog komen gaan. Waaronder 
Nielson. Deze singer-songwriter 
weet jong tot oud enthousiast 
‘hoehoe’ te laten brullen. Maar 
ook gevestigde namen als Jan 
Smit en Van Velzen weten rijen 
dik opnieuw de dag van hun leven 
te bezorgen. Vervolgens is het de 
beurt aan Di-rect. De combinatie 
van de ondergaande zon en een 
tekeergaande frontzanger maakt 
dit affiche tot heerlijk voorwerk 
van de afsluiter. De deejays van 
WiSH Allstars hebben namelijk de 
eer om de zevende editie succesvol 
af te sluiten. Geheel in stijl, WiSH-
stijl. 

Enorm exportproduct
Met de zondag als kers op de taart 
wordt duidelijk dat 2013 tot nu toe 
hét jaar van WiSH Outdoor is. Het 
aantal vrijwilligers groeit gestaag. 
De podia groeien gestaag. En 
ook de bezoekersaantallen stijgen 
met de editie. Een gemeente 
als Laarbeek moet trots zijn op 
dit omvangrijke exportproduct. 
Het brengt de gemiddelde 
Laarbekenaar louter genot en 
gezelligheid.

Vier de zomer met MooiLaarbeek!
De temperaturen stijgen, 21 juni is gepasseerd en de eerste mensen zijn met 
vakantie: het is zomer! Ook MooiLaarbeek viert de zomer. Ben jij op vakantie 
(geweest)? Of ben je in Laarbeek aan het genieten van de zomer? Stuur je leukste 
foto op naar redactie@mooilaarbeek.nl. Insturen kan de gehele maand juli. Wie 
weet verschijnt jouw zomerkiekje in één van De MooiLaarbeek-zomer-Kranten!

Mooi WiSH

WiSH Outdoor - Zaterdag

WiSH Outdoor - Vrijdag

WiSH Outdoor - Zondag



Donderdag 11 juli 20134 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi WiSH
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MooiLaarbeekkkkrraanntt

Foto’s WiSH Outdoor zaterdag

Kijk voor meer foto’s van het festival op 
www.mooilaarbeek.nl
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De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

van poelier Marjos Stiphout
Chickenwings
of kipvleugels

Beter Leven
schouderham

€ 2,98 € 0,99

van poelier Marjos Stiphout
Chickenwings
of kipvleugels

€ 2,98

schouderham

€ 2,98 € 0,99
500 gram 100 gram

€ 1,99
2 kilo

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

hand/pers
sinaasappelen

vast laag in prĳs

ZUIVELHOEVE KAAS 
MEE OP VAKANTIE!

Bij aankoop van
   een kilo kaas 
Bij aankoop van
   een kilo kaas 
Bij aankoop van

  vakantie 
kaasschaaf 
gratis
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Watermeloen pitloos 

          per kilo 0.99
Party Tomaatjes   250 gram 0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

IJsbergsla gesneden

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Op de 
Franse 
toer

Geldig van 8 t/m 13 juli Tour de France 
Croissant, 3 stuks
Onze croissant NOG lekkerder! Gevuld 

met Zwitserse room en aardbeien!

van € 4,75 voor € 3,95

Pain de
Brioche

Super zachte en malse broodjes! Zo 
wordt de vakantie nog lekkerder...

van € 2,85 voor € 2,35

Een luxe wellnessresort van 3 hectare groot in Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel – Een luxe wellnessresort 
à la De Veluwse Bron op de plek van 
het dierenthuis in Aarle-Rixtel: dat 
zijn de plannen van Peter en Lianne 
Smits uit Bakel. De eigenaren van de 
Texaco in dit dorp zijn volop bezig 
om de voornemens te realiseren. 

Peter: “Wij bezoeken regelmatig 
wellnessresorts en creëerden daar ons 
eigen idee over. Altijd als we over de 
Bakelseweg reden, hadden we het 
erover dat dat een ideale, mooie plek 
is om een wellnessresort te beginnen. 

Toen we hoorden dat de locatie bij de 
Aarlese visvijver te koop was, zijn we 
meteen aan de slag gegaan.”

Het stel weet precies wat ze willen. 
“Het dierenthuis gaat helemaal plat. 
Op de grond willen we onder andere 
een hotel met 20 tot 25 kamers, twee 
restaurants – één voor passanten 
aan de weg en één voor gasten uit 
het resort -, massagemogelijkheden, 
sauna’s, binnen- en buitenzwembaden 
en beautysalons creëren.”

Het idee van Peter en Lianne gaat 
vele miljoenen euro’s kosten. De 
plannen zijn inmiddels ingediend 
bij de gemeente, ook is er een 
informatiebijeenkomst voor 
omwonenden geweest. “De 
gemeente is enthousiast en de meeste 
bewoners ook. De plannen liggen nu 
bij de provincie. Zij vonden het in 
eerste instantie te grootschalig. We 
hebben aangegeven dat dit wel moet 
om het te laten renderen. De provincie 
moet het nu eerst goedkeuren 
voordat we verder kunnen.” 

Peter en Lianne hebben de grond 
nog niet gekocht. “Die is nog van 
Stichting Dierenthuis. We kopen niets 
voordat het definitief is. Maar we 
hebben er vertrouwen in dat dit goed 
gaat komen. We zien het positief in.”

Gezien de plannen nog bij de 
provincie liggen, kan Peter nog geen 
uitspraken doen over wanneer het 
complex er gaat komen. “Ik hoop er 
over ruim drie jaar in te zitten, maar 
dat is echt natte vingerwerk. Het zijn 
nu nog louter plannen. Het is even 
afwachten allemaal.”

Diamanten huwelijk voor Wim en 
Jo van Schijndel 
Beek en Donk – Het is vandaag precies 
60 jaar geleden dat Wim (86) en Jo 
(88) van Schijndel met elkaar in het 
huwelijk traden. Jo is, zoals ze het zelf 
noemt, een ‘rasechte’ Beek en Donkse. 
Wim komt van oorsprong uit Gemert, 
maar woont al ruim 60 jaar met Jo in 
Beek en Donk. 

“Ik ging met een vriendin dansen 
bij Jan en Marta in Beek en Donk. 
Stiekem was geregeld dat Wim daar 
ook zou zijn. Die avond dansten we 
wat samen en daarna bracht hij me 
naar huis”, vertelt Jo. Aan de rasechte 
Beek en Donkse is niet te merken dat 
ze al bijna negentig jaar oud is. Vitaal en 
vol overgave vertelt ze over de eerste 
ontmoeting met Wim. “Hij bracht me 
wel naar huis, maar ik kreeg geen kusje, 
hoor! Daardoor wist ik niet wat ik ervan 
moest denken. De volgende dag belde 
mijn zus op dat ze een jongen fluitend 
weg zag fietsen bij ons thuis. Toen wist 
ik dat het goed zat.”

De vrienden van Wim sloten een 
weddenschap met hem af. “Je kunt 
haar niet krijgen”, beredeneerden zij. 
“Let maar op, dat kan ik wel”, wist 
Wim hen te melden. En hij kreeg gelijk. 
Jo en Wim werden een stel. De winst 
voor Wim? Een heerlijke fles cognac. 

In het 
ouderlijke huis van 
Jo aan de Oranjelaan trouwde het 
stel in. Na een aantal jaren kwamen ze 
aan de Rubenslaan in Beek en Donk te 
wonen. Wim en Jo kregen drie kinderen: 
Rien, Jan en Dorian. Jo hield zich bezig 
met het gezin, zat jarenlang bij de 
toneelvereniging en was ook lid van de 
vrouwenbond. Wim werkte gedurende 
zijn leven in de fabriek en is veel te 
vinden geweest bij voetbalvereniging 
Sparta’25, waar hij terreinknecht was. 

Maar liefst 51 jaar woonden Wim 
en Jo met veel plezier in het huis aan 
de Rubenslaan. Tot een aantal jaren 
geleden. Het stel kreeg te horen dat 
de woning plat moest, waardoor ze 
het huis moesten verlaten. Inmiddels 
wonen ze samen alweer een jaar of 
vier in appartementencomplex ‘De 
Harmonie’, nabij het Piet van Thielplein. 
Komend weekend vieren ze feest in 
Herberg ’t Huukske, om de hoek van 
hun huis. Jo: “We gaan ervan genieten. 
Het is erg mooi dat we dit mee mogen 
maken.”

Herberg ’t Huukske, om de hoek van 
hun huis. Jo: “We gaan ervan genieten. 
Het is erg mooi dat we dit mee mogen 
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ZORG EN WELZIJN

Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

Coöperatie Tot uw Dienst
Wijkzuster tel: 06-30 64 01 21 
info@cooperatietotuwdienst.nl

Dierenartsen
Beek en Donk:
Dierenartsencombinatie ZuidOost, 
Laarbeek, tel: 0492-462899
Lieshout:
Dierenkliniek, tel: 0499-423389

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

Huisartsen
Aarle-Rixtel:
Dr. Engels en Dr. Titulaer, tel: 0492-
381253
Email: aarle-rixtel@huisartsen.nl
Beek en Donk:
Dr. Coenen en Dr. Teunisse, tel: 
0492-338000, spoed 0492-338001
Email: info@huisartsenpraktijk-
coenen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, spoed 0492-
463775
Lieshout:
Dr. Hentenaar, tel: 0499-422828, 
spoed 0499-421907
Dr. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274, spoed 0499-423769

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

Politie
Spoed: tel. 112
Geen spoed: tel. 0900-8844

Postzaken
Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
Beek en Donk, Piet van Thielplein 
30 en Heuvelplein 73
Lieshout, Dorpsstraat 54a
Mariahout, Wilhelminastraat 22b

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandarten
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

Verpleeg- en verzorgingshuizen
Aarle-Rixtel:
Mariëngaarde, Bosscheweg 20
Zonnetij, Heindertweg 21
Beek en Donk:
De Regt, Otterwegs 19a
Lieshout:
Franciscushof, Franciscushof 17

Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111
Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555
Bezoektijden van 
13.30-14.30 en 19.00 -20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 
13.30-15.00 en 18.30-20.00 uur 

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Oogcontact”. 

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,- 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

3 4 5 2

1 2 6 8

2 4

5 8 7

6 3

8 1 6

5 7

4 7 1 5

6 3 9 1

Puzzle #221642

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Deze puzzel wordt u aangeboden
door Plus van Balkom Beek en Donk

Stuur de oplossing in en win 
een pluspakket t.w.v. €25,-:
prijsvraag@mooilaarbeek.nl

De Bitterbal

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Theo Peeren uit
Lieshout
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Jeanne Gevers

2. Diny Smulders

3. F. Dekkers uit Lieshout

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Jeanne Gevers

2. Diny Smulders

3. F. Dekkers uit Lieshout

Oplossing vorige week:
Pannenkoekenhuis Pluk

Kathy Haans uit Lieshout kan tot 18 juli zijn/haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Ingrediënten:

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan.

Uitleg van het recept
Snijd het pitabroodje door de midden, zodat 2 ronde plakken per broodje 
ontstaan. Leg de pitabroodjes meteen op een bakplaat. Pureer de tomaten 
en verdeel deze over het pitabrood. Snijd de ham in blokjes, Snijd de verse 
ananas ook in kleine blokjes en rasp de kaas. Bestrooi met ham, ananas 
en kaas en bak 10-15 minuten in een voorverwarmde oven van 200 C tot 
de pizza’s goudbruin zijn. Dit is het voorbeeld van de pizza Hawaï. Je kunt 
zo heel makkelijk op verschillende manieren snel kleine pizza’s maken, met 
diverse ingrediënten. 

5 st Pitabrood
1 st Tomaten uit blik
1 Ananas vers of uit blik
100 gr Geraspte kaas of 
Parmezaanse kaas
4 plak Gesneden ham   

Recept van de week

Leuk voor de kinderen: Makkelijke kleine pizza’s (10 stuks)

Recept van de week

www.kookcentrumbrabant.nl

Kruiswoordpuzzel

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Waarom bevatten een pak volle melk en 
een pak halfvolle melk dezelfde hoeveelheid? 

Afgelopen weekend, MooiLaarbeek

 Horizontaal          Verticaal

Weerbericht komend weekend
Vrijdag
Min. temperatuur        10°
Max. temperatuur       20°
Neerslag                  0 mm

Zaterdag
Min. temperatuur       10°
Max. temperatuur      25°
Neerslag                 0 mm

Zondag
Min. temperatuur        13°
Max. temperatuur       24°
Neerslag               0,4 mm
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Laarbeek gaat weer op vakantie. 
Na gewend te zijn aan de eerste file 
moet er getankt worden. Op de 
toiletten komt de ammoniakgeur 
je tegemoet, vermengd met 
benzinedampen en het aroma 
van goedkope scheerzeep. De 
vrachtwagenchauffeur staat zich 
in korte broek en slobberig vaal 
hemd uitgebreid te ontdoen van 
zijn stoppelbaard. Onderweg, 
slechts een kwartier later, moet 
de jongste plassen. We zijn 
verdomme net weer op weg. 
Gelukkig, de camping is nog maar 
vijfhonderdvierendertig kilometer 
verderop. Na het inrichten van 
de tent, niet meer dan het geven 
van een schop tegen je koffer 
die dan onder het bed op poten 
belandt, val je in een diepe slaap. 
Althans, dat hoop je. In de tent 
naast je snurkt de buurman 
alsof hij de vijfde symfonie 
van Beethoven de ether in wil 
strooien. Alle campinggasten 
zijn deelgenoot van dit concert. 
De vrouwelijke helft van een 
jong wellustig stelletje kreunt er 
vrolijk op los en zorgt zodoende 
voor een zwoele tegenmelodie. 
’s Morgens sta je in een wachtrij 
voor het halen van een brood. 
Een half uur aanschuiven. Tenen 
samenknijpend hoor je met 
een Rotterdams accent ‘deuj 
krassants eej uun baget.’ Zit je 
’s morgens aan je ontbijttafeltje 
komt een drietal gezinnen 
net op de camping aan. 
Chagrijnig van de lange rit 

gaan ze de vouwwagen opzetten. 
Gestuntel, gevloek, gekerm. Na twee 
uur komen ze erachter dat de ingang 
de verkeerde kant op staat en kunnen 
ze weer opnieuw beginnen. De relatie 
wordt danig op de proef gesteld. Na 
de eerste dag aan het strand steekt 
je rode kreeftenhuid erg af tegen de 
gebruinde gespierde lichamen van de 
vakantiegangers die er al weken zijn. 
Als doorn in het oog smeren die zich 
ook nog eens in met zonneolie zodat 
ze blinken in de zon als een nog niet 
schoongemaakte nieuwe haring. 
Zonder uitjes.  Dan maar naar de 
markt waar de kraampjes met tassen, 
schoenen, tassen en schoenen om 
en om aaneengeregen zijn langs een 
stoffige zandpad. Op de hoek staat 
een kraampje met voorgebraden kip. 
De aanbieding, drie kippen voor tien 
euro. Een autochtoon staat bij de 
kraam en zegt: ‘ze gooien je hier dood 
met drie kippen voor tien euro’. De 
marktkoopman flapt er meteen uit: 
‘jammer dat ze jou nog niet geraakt 
hebben.’ De sfeer is gezet. Op de 
groente- en fruitafdeling van de 
markt koop je een stuk of vier grote 
sappige donkerroze overrijpe met 
een babyzacht huidje overspannen 
perziken. Op een bankje neem je er 
een uit de papieren zak, zet je tanden 
erin en ontwaart een explosie van zoet 
mals oranje vruchtvlees. Tjuu, probeer 
je nog zo voorzichtig te doen zitten je 
kin, handen en neus helemaal onder de 
natte plakkerige vloeistof. 
Maar er is ook iets goeds aan de 
vakantie, u kent het allemaal. Weer 
thuiskomen. 

Vakantieperikelen
Volgens P. SkauweKoperen haan terug op Oude Toren

“Dit is het mooiste trike treffen van Nederland”

Beek en Donk – De Oude Toren in 
Beek en Donk heeft zijn koperen 
haan weer terug. Wethouder 
Frans van Zeeland zette het beeld 
op 40 meter hoogte persoonlijk 
op de punt van de toren terug. 

Sinds enkele maanden staat 
de Oude Toren in de steigers 
voor restauratie. Met name 
het metselwerk was aan een 
opknapbeurt toe. Kapotte 
stenen worden vervangen en 
het voegwerk wordt hersteld. 
Het is ruim vijftig jaar geleden 
dat de laatste restauratie 
plaatsvond. In totaal kosten de 
herstelwerkzaamheden €120.000. 

Bovenop de toren stond een 
haan. Ook dit beeld was aan een 
opknapbeurt toe. Daarom is het 
van de Oude Toren afgehaald. 
Wethouder Frans van Zeeland ziet 
het terugplaatsen van de haan 
als een afronding van een stukje 
renovatie. “De Oude Toren is een 
restant van de Michaëlkerk. De 
Beekse kerk heeft namelijk geen 
toren, want die is hier blijven 
staan”, vertelt Frans, net voordat 
hij de grote hoogte ingaat. 

Maar waarom staat er eigenlijk 
een haan op een kerktoren? “Een 
haan kraait als de zon opkomt. Dit 
is een nieuw begin van de dag. In 
de kerk komt het principe van een 
nieuw begin ook terug, wanneer 

er een nieuw leven is geboren. 
Dat kun je daarom op dezelfde 
manier beredeneren”, vertelt de 
wethouder. Na deze uitleg kan 
Frans het niet laten om de uitleg op 
gevatte wijze aan te vullen. “Als er 
geen haan op een kerktoren staat, 
komt er ook geen ‘kiep’ meer in de 
kerk!”

In een lift ging de wethouder, 
samen met tien anderen, naar 
boven toe. Eenmaal daar was 
een prachtig uitzicht over Beek 

en Donk te aanschouwen. Het 
reuzenrad van WiSH Outdoor 
was te zien, Eindhoven en 
Helmond waren duidelijk in beeld 
en ook de voetbalvelden van 
Sparta’25, waarop ‘kleine oranje 
poppetjes’ liepen tijdens de VSN 
Voetbaldagen, waren te zien.

Naar verwachting is de totale 
restauratie medio augustus 
klaar. Het bovenste gedeelte van 
de toren wordt binnenkort al 
opgeleverd. 

Beek en Donk – Je ogen de kost 
geven. Dat kon afgelopen week, 
en niet alleen op WiSH Outdoor. 
Overal in Beek en Donk kwamen 
trikes voorbij. Het KPJ-terrein was 
omgetoverd tot een gezellige, goed 
georganiseerde camping waar voor 
de zevende keer Fun Trike Treffen 
Laarbeek plaatsvond. 

“Het is hier fantastisch”, vertelt een 
man met een enorm Twents accent, 
zonnend voor zijn minicaravan. 
De Almelose Rob Klaas is al voor 
de vierde keer aanwezig bij het 
Laarbeekse Trike Treffen. “Ik ga heel 
veel treffen af, maar dit is toch wel 
de allermooiste van Nederland, en 
het is nog steeds groeiende”, vertelt 
hij. “We komen hier heerlijk genieten 
van de Brabantse gezelligheid.”

Bijna 200 trikes zijn aanwezig op 
het KPJ-terrein. De één kampeert in 
een vouwwagen, de ander in een 
kleine caravan en weer een ander 
heeft een tent opgezet. Overal zijn 
lovende woorden te horen over 
het Laarbeekse treffen. “Het is hier 
enorm goed georganiseerd. De 
prijs/kwaliteitverhouding is goed, 
het programma is uitstekend en de 
accommodatie, zoals het sanitair, is 
prima op orde”, zijn veel gehoorde 
kreten. Rob vult aan: “Je bent hier 
ook heel de dag je kinderen ‘kwijt’. 
Dat is een goed teken! Er is hier van 
alles te doen voor ze. Dat vind ik heel 
belangrijk.”

De Almelose is samen met zijn vrouw 
Soraya, hun twee hondjes en met 
‘trike-vrienden’ Andy en Marion 
en hun kinderen naar Beek en 

Donk toegekomen. Beide gezinnen 
kamperen in een klein caravannetje 
met een tent eraan. Naast de tenten 
staan de trikes. “Kijk, we hebben een 
speciale bench voor de honden. Die 
kunnen op deze manier mee op de 
trike”, instrueert Rob. De sleurhut 
is van alle primaire benodigdheden 
voorzien: er is een tweepersoonsbed, 
enige opbergruimte, een fornuis en 
een koelkastje aanwezig.  

Het Fun Trike Treffen vond plaats 
van donderdag tot en met zondag. 
Donderdag vond de spectaculaire 
opening van het evenement plaats, 
met optredens van het Sint Leonardus 
Gilde en de Firebrigade Pipes & 
Drums uit Gemert. Daarna opende 
de Neij Prinsen Garde op ludieke 
wijze het treffen. Zaterdag vond 
het hoogtepunt van het evenement 
plaats. Er waren ontzettend veel 
activiteiten te doen, ’s avonds was 
er een grote feestavond met een 
bijzondere band, waarvan één van 
de leden muziek maakte met een 
kettingzaag. Dit deed hij terwijl 
hij over een hoge brug in de tent 
liep. Daarnaast mochten zaterdag 
overdag cliënten van De Bleek en De 
Hoge Regt als bijrijder een ritje op 
een trike maken. 

Organisator Toon Maas blikt tevreden 
terug: “Het ging heel erg goed. Het 
was ontzettend druk en er hing een 
gemoedelijke sfeer.” Mede door het 
mooie weer was het Fun Trike Treffen 
dit jaar weer een enorm succes. “En 
ik heb nog genoeg plannen om het 
elk jaar nog beter te maken”, sluit de 
organisator glimlachend af. 

Wethouder Frans van Zeeland plaatst de koperen haan terug op De Oude Toren

Het uitzicht over Beek en Donk vanaf De Oude Toren De Leonarduskerk in Donk vanaf De Oude Toren

Rob en Soraya Klaas uit Twente samen met hun hondjes en 
voor hun minicaravan op de trike

Het Sint Leonardus Gilde trad donderdag op tijdens de opening

‘De Neij Prinsen Garde’ verzorgde op ludieke wijze de officiële opening

Telefoon (0492) 46 87 44
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MooiMezelf
“Verbondenheid van mensen is voor mij belangrijk”

WWW.BERKKERKHOF.NLKantoor Aarle-Rixtel
Tel.: 0492 - 38 66 00

TE KOOP: Molenstraat 10 te Aarle-Rixtel

VEELZIJDIG WOON- / WERKOBJECT
Wilt u
... wonen met bedrijf/hobby combineren?
... een eigen uitrit voor het bedrijf hebben?
... een mooie tuin met perfecte zonligging?
... een stallingsruimte voor bus of aanhanger?
... een degelijk ruim woonhuis op een mooie locatie?
... ca. 270 m2 bedrijfsruimte en ca. 45 m2 kantoor/kantine?
... een perceel van 985 m2?
... een woonhuis met een inhoud van 465 m3?
... een eigen woning inruilen of praten over 
overbruggingsgarantie?

Neem dan contact met ons of kom eens vrijblijvend 
langs tijdens de kijkdagen op
vrijdag 12 juli van 15.30 tot 17.30 uur of 
zaterdag 13 juli van 10.00 tot 12.00 uur.

Contactpersoon: Paul Stienen
06 – 12 28 63 30
p.stienen@berkkerkhof.nl

Aanzicht woning Aanzicht hal Tuin

Greet Buter, fractievoorzitster van 
de PvdA in Laarbeek, woont al 
jaren in Beek en Donk en werkt in 
de Gemeente Veghel. Je zou niet 
beter weten of ze is hier geboren 
en getogen. Hoog tijd voor een 
verrassing. “Ik kom helemaal 
niet uit Beek en Donk,” vertelt ze 
lachend. “Ik kom uit Meppel, het 
noorden van Overijssel.”

Verhuizen
“Toen ik nog heel jong was, zijn we 
van Meppel verhuisd naar Gilze-
Rijen. Daar had mijn vader een baan 
bij de PNEM, de Provinciale Noord-
Brabantse Elektriciteits Maatschappij. 
Op mijn veertiende zijn we in Beek 
en Donk komen wonen. Bij de 
Gemeente Veghel werk ik als senior 
communicatieadviseur. Ik ben bezig 
in de volle breedte van het vak: met 
alles wat mensen verbindt. Niet 
alleen wat je zegt is belangrijk maar 
ook hoe je het zegt. Daarin adviseer 
ik collega’s. Ik ben van huis uit 
neerlandica die bedrijfscommunicatie 
heeft gestudeerd. In Nijmegen.”

Hiep-Hoi
Paul Raaijmakers is de levenspartner 
van Greet. Samen hebben ze twee 
dochters. “Van 17 en 19”, vertelt ze. 
“De oudste is net geslaagd voor het 
ROC Bank- en verzekeringswezen. 
Ze heeft stage gelopen in Madrid. 
Ze stoomt nu op naar HBO. Onze 
jongste dochter gaat naar 5 Havo. 
Paul en ik zijn in 1991 getrouwd. 

Hoe we elkaar hebben leren kennen? 
Bij Hiep-Hoi, de kindervakantieweek 
in Beek en Donk. We werkten er 
beiden als vrijwilliger.”

Belangstelling
Greet Buter zit sinds 1998 in de 
politiek. Ze is nu bezig met haar 
tweede periode in de Laarbeekse 
gemeenteraad. Drukke tijden, zowel 
voor haar als voor haar partij de 
PvdA. “Als eenmansfractie ben je 
met alles bezig wat er op je weg komt. 
Gelukkig krijg ik veel assistentie. Het 
is fi jn om te klankborden. Dat houdt 
je scherp. Ik heb altijd belangstelling 
voor politiek gehad. Maar plannen 
om mee te besturen? Ik maakte een 
keer een opmerking en toen is het 
balletje gaan rollen.”

Solidariteit
Wat wil ze betekenen voor Laarbeek? 
“Ik laat me niet zo leiden door de 
waan van de dag. Ik hecht vooral 

aan de langere termijn. Kijk over je 
horizon heen. Verbondenheid van 
mensen is belangrijk. Solidariteit. 
Het Rijnlandse model dus. Daar kom 
je verder mee dan een samenleving 
waarin het ieder voor zich is. De 
inrichting van die samenleving 
vind ik interessant. Hoe houd je 
dorpen levendig? Hoe vergroot je 
de leefbaarheid? Politiek is keuzes 
maken. En die gaan alle burgers 
aan.”

Informeel
“Laarbeek is een mooie verzameling 
van zelfbewuste dorpen. Elk dorp is 
uniek en heeft een eigen karakter. 
Hoe die dorpen met elkaar omgaan 
in de raad? In het debat kan het er 
hard aan toe gaan. Fel. Verhit soms. 
Maar er wordt nooit op de man 
gespeeld. Na een raadsvergadering 
discussiëren we gewoon verder in de 
kroeg, maar dan informeel. Juist dan 
leer je elkaar beter kennen. We zijn 

allen met hetzelfde bezig, maar dan 
vanuit een eigen invalshoek.”

Tuin
“Hoe ik me ontspan? Ik sla graag 
een balletje op het volleybalveld. 

Wandelen is ook lekker. De tuin geeft 
me een heel tevreden gevoel. Mijn 
lievelingsplek. Je hebt hier van die 
mooie doorkijkjes. Met onverwachte 
uitzichten op de Kapelstraat. Ik kan 
hier eindeloos genieten.”

Annet van Gils-Kuys
Havenweg 2, Aarle-Rixtel
T: 06-22870521
E: annetkuys@mijntestamentadvies.nlE: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Duivenakker 1a    Aarle-Rixtel     0492-382419      www.belkumbikes.nl

Freestyle bmx 
diverse kleuren 

van 199,- voor 
€129,-

Greet Buter in haar tuin in de Kapelstraat.
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Als echte Beek en Donkenaar 
schrijf ik vol trots een verhaal voor 
De MooiLaarbeekKrant. Beek en 
Donk is en blijft mijn dorp waar 
ik opgegroeid ben en waarbij ik 
actief betrokken ben geweest 
bij verschillende activiteiten en 
organisaties. Zo ben ik nog steeds 
lid van de band Nummerke 3 
en lid van de Harmonie O & U 
en deed ik jarenlang met veel 
activiteiten mee, zoals het dorps 
6-kamp met vriendengroep ‘t 
Zooitje, de carnavalsoptocht 
met mijn opa en met ‘t Zooitje, 
carnavalsconcert met Bultje & 
Co. en heb ik gewerkt voor o.a. 
Restaurant de Hommel en Chalet 
Lohengrin. 

Het reizen begon tijdens mijn 
hotel studie waar ik verschillende 
stages had in het buitenland. De 
hotelstages die ik heb gedaan: 
The Atlanta Marriott Norcross 
USA (1 jaar), Morena Resort 
Curacao (4 maanden), The Ritz-
Carlton Powerscourt County 
Wicklow Ireland (4 maanden), The 
Westin Hotel Sydney Australia (8 
maanden).
Als je in zoveel hotels/ resort 
gewerkt hebt, dan droom je van 
een carrière in het buitenland waar 
de hotels toch iets luxueuzer en 
groter zijn dan in Nederland. 

Op 2 februari 2013 ben ik 
geëmigreerd samen met mijn 
vriendin naar Abu Dhabi. In Abu 
Dhabi werk ik bij The Westin 
Abu Dhabi Golf Resort & Spa als 
Assistant Housekeeping Manager. 
Het hotel is een nieuw 5 sterren 
golf resort met alle faciliteiten 
die je bij een luxe resort kan 
voorstellen zoals een 27 holes 
golf baan, spa, zwembad en 5 
restaurants. Samen met mijn 
manager ben ik verantwoordelijk 
voor de schoonmaak van het 
hele hotel zoals, de kamers, 
verschillende restaurants, lobby, 
zalen, wasserette en alle andere 
faciliteiten in het hotel. Het 
housekeeping-team bestaat uit 
45 werknemers uit landen over 
de hele wereld, o.a. Myanmar, 
India, Pakistan, Bangladesh en de 
Filipijnen. Abu Dhabi 
is heel erg aan het 
groeien. Het grootste 
probleem is het tekort 
aan werknemers. Zo 
komen de meeste 
werknemers uit landen 
waar de welvaart veel 
lager ligt dan in de 
Westerse landen en 
spreken de meeste 
werknemers wanneer 
ze naar Abu Dhabi 
komen minimaal tot 
geen Engels. Ook 
hebben ze weinig tot 
geen werkervaring. 

Maar alles valt te leren. Daarom 
houd ik mij ook veel bezig met 
het geven van trainingen. We 
geven zelfs Engelse les in het 
hotel. Momenteel is het voor mij 
een grote ervaring en het is vooral 
hard werken,  waar de officiële 
werkweek begint bij 48 uur 
verdeeld over 6 dagen is het in het 
echt 10 - 12 uur per dag.

Volgende week lees je in de krant 
het vervolg op mijn verhaal. 
Groet, Sven Bloem

Luchtpost

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Piet van Thielplein 50  
5741 CP Beek en Donk
Tel: 0492-450009

Heuvelplein 12
5741 JK   Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Burn-out, depressie, angst, rouw, 
relatieproblemen, of...? Bel voor 
een afspraak of meer informatie 
vrijblijvend naar: 06-13071432 of 
mail naar: sandra.vanrooij@hotmail.
com. NU GRATIS consulten!

Een fi etsstoeltje van het merk bobike. 
Het is een stoeltje voor aan het stuur. De 
vraagprijs is €20,00. Tel. 0492-466046

Ongeveer 900 stripverhalen van o.a. 
Superman, Siperman,Trigie, The Hulk, 
Storm, The Rawhide Kid, Tarzan, Koran 
de zoon van Tarzan oorlogstrips en nog 
vele andere. Alles in een koop 200 euro. 
Tel: 0492-464022

Winterbanden Opel Vectra. €50,-. 
Tel: 06-24879750

Baby ledikantje. T.e.a.b. Wilt u dit 
zien? Kijk dan op www.kliklogo.nl 
onder Laarbeek bij de K.
E-mail: t.vogels1@upcmail.nl

Sleutelbos verloren. Vermoedelijk 
in omgeving van Sparta’25. 
Kenmerk: ratje. Zou de vinder zo 
vriendelijk willen zijn om contact 
op te nemen via tel. 0492-832182

Zwart-witte poes, genaamd Loesje. 
Thuisadres is Kerkstraat 40 in Beek en 
Donk. De poes is voor het laatst gezien 
op donderdagmorgen 27 juni. Zij is 
herkenbaar aan de witte pootjes en het 
zwart met witte snoetje. De eigenaren 
willen graag weten waar de poes is. 
Weet u waar Loesje zich bevindt of 
heeft u haar gezien? Neem dan contact 
op met haar baasje via 06-20495674.

1 pers. metalen bed + lattenbodem. 
Voeteinde 71cm hoog. Hoofdeinde 
81 cm hoog. 90cm br. en 200cm lang. 
In 1 koop 25 euro. wiela@chello.nl. 

RISERO Rioolservice voor al uw 
ontstoppingen en renovaties van uw 
riolering en putten. Reinigen dakgoten, 
renovatie en aanleg riolering. Willy van 
der Rijt Tel: 0413-206181 / Mob: 
06-10025295 www.risero.nl

In de Wilhelminastraat in Mariahout is 
een zwarte mp-3 speler gevonden van 
Philips. Het apparaat is in goede staat. 
De eigenaar kan contact opnemen met 
de vinder, via 06-12021729

Een bruin sleuteltasje is gevonden op 
de Lieshoutseweg net buiten Aarle-
Rixtel. Er zitten twee sleutels in. De 
eigenaar kan contact opnemen met de 
vinder, via 0492-382972. 

Kringloopwinkel Laarbeek/
Gemert/Bakel/Veghel haalt nog 
altijd uw gebruikte meubels bij u 
op. Ook uw witgoed wordt door 
ons opgehaald. Wnkel: Leije 6, 
Gemert tel 0492-368747

Oud ijzer en metalen. Ik kom ze graag 
bij u ophalen. Mail naar: H6.sjaak@
gmail.com of bel naar 06-10055422.

Gratis ophalen van al uw oud 
ijzer, witgoed, computers, fi etsen, 
zonnebanken, tv’s, accu’s, koper, zink, 
elektronica, enz. Tel:  06-11070700

Rommelmarktspullen, ijzer, witgoed 
en oude opknapfi etsen. Ik kom het 
gratis ophalen. Tel: 06-16301715.

Alle soorten oud ijzer en metalen, 
zoals koper, aluminium, kabels, enz.. 
We halen het graag bij u op. Alleen 
in Beek en Donk. Tel: 06-81049083

Alle soorten kook-, bak- en 
steelpannen voor de hobby. Ik haal 
ze graag bij u op. Alleen in Beek en 
Donk bvd. Tel: 06-81049083.

Rommelmarktspullen, witgoed, ijzer 
en oude opknapfi etsen. Tel: 
06-16301715.

Blikjes en andere recyclebare metalen 
voor recycling. Scheelt u plaats 
in de kliko. U kunt ze afgeven op 
Smalleweg 45, Beek en Donk in de 
voortuin of bel naar: 06-10055422

V+V Handelsonderneming, het adres 
voor het ophalen van alle bruikbare 
spullen, gebruikte en partijgoederen, 
woning/boedelontruiming, oud ijzer en 
metalen, defecte elektro en ook inkoop 
spullen+partijen ijzer. Tel: 06-30615708

AANGEBODEN

VERLOREN

VERMIST

Marhaba!

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een digitale foto (jpeg 5x5 cm, 200 DPI) 
van een jarige met naam en adres naar:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl en hij of zij 
maakt kans op een gratis taart voor 12 

personen. De winnaar kan de taart afhalen op 
onderstaand adres op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen. De taart 
wordt aangeboden door Echte Bakker Vedder.

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Pr ofi ciat 

Wim Hagelaars

GEVRAAGD

GEVONDEN

TE KOOP

DEZE KANJER 
40 JAAR IN HET VAK!!!

Proociat Marit!

Sarah is al een winnares bij haar geboorte!
Beek en Donk - De ouders van 
Sarah Jans vulden in het voorjaar 
van 2013 het actieformulier in 
van Raad de Geboortedatum. 
Met deze actie maak je kans om 
een Rabo DoelSpaarrekening te 
winnen met een eerste storting 
€100. 

Sarah is geboren op 14 mei 2013 
en dat was ook de ingevulde 
vermoedelijke geboortedatum! 
Afgelopen week bracht adviseur 
Particulieren Nancy Versteegden 
een bezoek aan Sarah en haar 
trotse ouders Brechje Biemans en 
Pieter Jans. Rabobank Peel Noord 
feliciteert de ouders nogmaals 

met het winnen van de prijs, 
maar vooral met de geboorte van 
dochter Sarah.

Ook de geboortedatum van 
je kindje raden? Kijk op www.
rabobank.nl/peelnoord voor de 
actievoorwaarden.

Pieter Jans, Sarah Jans, Brechje Biemans en Nancy Versteegden

Mercedes 190 Diesel. Bouwjaar: 
1986. 2e eigenaar. Tel: 06-29507138

Te koop gevraagd: (klassieke) stalen 
racefi etsen/koersfi etsen, staat of 
merk niet allerbelangrijkst, tevens 
onderdelen gezocht. 06-19421860 , 
f.elzen@hotmail.nl

GEVRAAGD

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49
5741 CB Beek en Donk

Tel.:0492 468503
www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-
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WiSH Outdoor backstage 

vier kernen, één partij
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‘Wish’ was weer fantastisch,
proficiat

Beek en Donk – Het zenuwcentrum van Wish-outdoor is 
tijdens het festival niet zozeer een kantoor. In de ruimte waar 
vrijwilligers en medewerkers kunnen eten en drinken worden 
de meest uiteenlopende zaken besproken én opgelost. Van te 
weinig drank bij een bar tot een parkeerplek voor een artiest.

Het lijkt alsof je achter de schermen er niet bij hoort 
zonder ‘oortjes en een portofoon’. Maar juist deze 
communicatiemiddelen moeten bijdragen aan het slagen van 
het festival. Via de ‘oortjes’ worden de kleinste probleempjes 
meteen in de kiem gesmoord. Op zondagmiddag zitten 
Dave van de Burgt en Bram Konings met hun portofoons 
buiten in de brandende zon. Zij zijn achter de schermen het 
aanspreekpunt voor alle horeca aangelegenheden. “Ik denk 
dat we vanmorgen rond vijf uur, half zes in bed lagen. En om 
10.00 uur weer present hier”, vertelt Bram, verscholen achter 
zijn donkere zonnebril. “Dan beginnen we eerst met een kop 
koffie en daarna starten we de inventarisatie van wat allemaal 
nodig is. Bavaria is gisteren al een paar keer op en neer gereden 
en dat zal vandaag net zo zijn. Zaterdag is wel een echt piek 
moment, vandaag is meer een generale repetitie.” 

Op de tafel voor hun ligt een groot blad met de barbezetting 
van die dag. “Het is net een schaakspelletje, er bellen altijd 
nog mensen af op het laatste moment.” Op de zondag 
is het warmer dan de dag ervoor, dat vraagt ook om extra 
maatregelen. “In principe is het nog niet zo warm dat we in het 
hitteplan vallen, maar we zorgen wel voor extra voorzieningen 
om de bezoekers verkoeling te bieden. Van extra water 
distribueren tot het regelen van schaduwplekken.” 

Het is een komen en gaan van taxi’s, auto’s en vrachtwagens. 
Terwijl de grote truck van Roel van Velzen het terrein oprijdt, 
met het materieel voor het optreden van de zanger, gaat een 
wagen van Bavaria al weer richting Lieshout. Als een geoliede 
machine verloopt alles soepel, de bezoekers krijgen niets mee 
van deze mega-operatie. 

Rond etenstijd is het druk. Iedereen komt een hapje eten om 
de laatste uren van Wish 2013  er vol tegen aan te kunnen 
gaan. “Gisteren was het zo druk bij ons aan de bar dat we pas 
rond tien uur konden gaan eten”, legt barman Arie Verberne 
uit. “Ik zette de tap om 14.15 uur open en om half een deed 
ik hem dicht.” 

De rij voor het eten wordt langer en langer. De vele vrijwilligers 
zoeken even een rustmoment op. Roel van Velzen betreedt 
ondertussen het podium. Spike en Marcel van Di-rect stappen 
net uit hun tourbus en overzien de menigte. De bezoekers 
die genieten van het optreden van Van Velzen hebben geen 
oog voor de eenzame werker die op dertig meter hoogte al 
begonnen is met het afbreken van het andere grote podium. 
Ook dat is Wish. Alweer starten met opruimen terwijl het 
festival nog volop bezig is. Konings: “We werken 24 uur 
per dag door na afloop. In ploegen, dat wel, maar vannacht 
moet er al veel klaargemaakt worden. Morgenvroeg worden 
de eerste tenten namelijk alweer opgehaald en staan veel 
leveranciers op de stoep.” 
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Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 AD in 
Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet 
u ondertekenen en moet tenminste 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, 
is het daarnaast mogelijk om een 

schriftelijk verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening in te dienen. 
Een voorlopige voorziening vraagt u 
aan bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA 
’s-Hertogenbosch. U dient hierbij 
een afschrift van het bezwaarschrift 
te overleggen. Voor een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend in het kader 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht dat zij vergunning hebben 
verleend aan:
- Majo V.O.F. voor het veranderen van een 
varkenshouderij aan de Kleinbroekdreef 4 
te Aarle-Rixtel. Het betreft de activiteiten 
bouw en milieu;
- V.O.F. Verbruggen voor het veranderen van 
een pluimveehouderij aan de Oliemolen 
1 te Aarle-Rixtel. Het betreft enkel de 
activiteit milieu;
- V.O.F. Bouw, van Heugten voor het 
veranderen van een varkens- en 
rundveehouderij aan de Sluisweg 4 te 
Lieshout. Het betreft de activiteiten bouw 
en milieu;

De beschikkingen op de aanvragen om 
een omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets met de bijbehorende 
stukken liggen vanaf maandag 8 juli 
2013 gedurende 6 weken ter inzage bij 
de peiler Burgers en Bedrijven, in het 
gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst 
kan een mondelinge toelichting op de 
stukken worden gegeven. Bovendien kunt 
u telefonisch informatie inwinnen onder 
nummer 0492 469 867.
Wanneer u het niet eens bent met 
dit besluit, kunt u hier bezwaar tegen 
maken. U kunt binnen zes weken na de 
dag van verzending van dit besluit een 

bezwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Laarbeek.

Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en moet ten minste bevatten:
- uw naam en adres;
- de datum waarop de brief is ondertekend 
(dagtekening);
- een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt.
Wanneer u een bezwaarschrift indient, 
kunt u daarnaast schriftelijk een voorlopige 
voorziening aanvragen. Een voorlopige 
voorziening is een speciale regeling voor 
de periode dat het bezwaarschrift nog in 
behandeling is. Een genomen besluit dat in 
werking treedt kan dan voorlopig ongedaan 
worden gemaakt door een spoedprocedure 
bij de voorzieningenrechter. Het besluit 
van de voorzieningenrechter is echter 
niet definitief en eindigt over het 
algemeen zodra er een beslissing op het 
bezwaarschrift is genomen. 

Een voorlopige voorziening vraagt u bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
U dient hierbij een afschrift van het 
bezwaarschrift te overleggen. Voor een 
verzoek om voorlopige voorziening is 
griffierecht verschuldigd.

In verband met de Luikse Markt in Beek en Donk is het Heuvelplein afgesloten voor alle verkeer 
behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 4 augustus 2013 van 8.00 – 18.00 uur.

In verband met een Summer party is het Oranjeplein aan de zijde van de Oranjebar in Mariahout 
afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 
4 augustus 2013 van 8.00 – 22.00 uur. 

De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan VOF Gerrits voor 
het sportcafé in de sporthal, Muzenlaan 2a in Beek en Donk. 

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij 
de gemeente Laarbeek t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s. (verzonden op 27-06-2013)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht, dat 
zij positief beschikt hebben op de aanvraag van Erivon B.V. voor het veranderen 
en uitbreiden van de bestaande inrichting of de werking daarvan gelegen aan De 
Wolfsputten 7 te Aarle-Rixtel.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 
juli 2013 gedu-rende zes weken ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek te Beek en 
Donk.  Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Binnen de hierboven genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Dit kan alleen door: 
a.       Degenen die een zienswijze (bezwaar) hebben ingediend tegen de  
          ontwerpbeschikking;
b.       Adviseurs die een advies hebben uitgebracht over de ontwerpbeschikking;
c.       Degenen die geen mogelijkheid hadden om een zienswijze (bezwaar) in te 
          dienen tegen de ontwerpbeschikking.
d.      Degene die bezwaar heeft tegen de wijzigingen van de beschikking ten 
          opzichte van de ont-werpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende 
die termijn beroep is ingesteld en een verzoek tot een voorlopige voorziening is 
gedaan; de beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u daarnaast een 
voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
- Supportersclub De Lieshoutse Wielrenners voor het organiseren van:
- De Bavaria-veldrit aan ’t Hof in Lieshout op zondag 17 november 2013 van 11.00 – 16.30 uur 
(verzonden 27-06-2013)
- Een jeugdveldrit aan ’t Hof in Lieshout op zondag 1 december 2013 van 11.00 – 16.00 uur (verzonden 
27-6-2013).
- Ondernemersvereniging LIMO in Lieshout voor het organiseren van een kerstfair in de Dorpsstraat en 
De Heuvel vanaf het terrein van de Jumbo tot en met de Heuvel in Lieshout op zondag 15 december 
2013 van 13.00 – 19.00 uur. (verzonden 27-06-2013)
- Café De Koekoek, Dorpsstraat 49 in Lieshout voor het plaatsen van een terras met overkapping voor 
het café in de periode van 31 augustus 2013, 16.00 uur tot 2 september 2013, 10.00 uur. (verzonden 
2-7-2013)
- Boerenbond Retail B.V. voor de verkoop van consumentenvuurwerk vanuit het pand Dorpsstraat 80 
in Aarle-Rixtel op 28, 30 en 31 december 2013.(verzonden 2-7-2013)

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na 
de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. 
Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen 
om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern  Ingediend d.d.     Werkomschrijving
Heindertweg/Schoolstr. Aarle-Rixtel 21-06-2013        kappen 4 bomen
Heuvelplein 23 Beek en Donk 24-06-2013        veranderen garage
Dr. Timmerslaan 29 Beek en Donk 25-06-2013        oprichten garage
Prinsenhof Lieshout  27-06-2013        kappen 10 bomen
Burg. Mostermanslaan Lieshout  27-06-2013        kappen 12  
               houtopstanden
Bosscheweg 55 Aarle-Rixtel 28-06-2013         vergroten woning
 
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. 
Bezwaren kunnen worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften

Wabo

Tijdelijke verkeersmaatregel

Drank- en Horecawet

Beschikking omgevingsvergunning

Verleende vergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Kort Nieuws
Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.

- Uitreiking Cultuurprijs Laarbeek 2012
- Laarbeekse harmonieën bij ontvangst koninklijk paar in Den Bosch
- Hoogste punt Brede School De Fontein in Lieshout bereikt

Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

Correspondentieadres:
Gemeentehuis Laarbeek
Postbus 190
5740AD Beek en Donk
T:  0492-469700
E:  gemeente@laarbeek.nl
www.laarbeek.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
09.00 - 12.30 uur

Woensdag:
09.00 - 12.30 uur
14.00 - 17.00 uur (burgerzaken)
18.00 - 19.30 uur (burgerzaken en 
omgevingsloket)

* Voor het aanvragen van produc-
ten van burgerzaken en voor het 
omgevingsloket moet u een af-
spraak maken. Dit kan telefonisch 
of via de website.

Gemeentewerf Laarbeek:

De Stater 5
5737RV Lieshout
T  0499 425052
E  gemeentewerf@laarbeek.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag: 
08.00 - 12.00 uur.

* Let op: voor het storten van afval 
moet u niet op de gemeentewerf 
zijn, maar op de milieustraat.

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

Ontmoetingscentrum Otterweg 29
5741 BC Beek en Donk
Tel: 0492-465181

Dorpshuis Lieshout
Grotenhof 2
5737 CB Lieshout
Tel: 0499-422878

Buurthuis Mariahout
Bernadettestraat 43
5738 AV  Mariahout
Tel: 0499-422081

Multifunctioneel 
Centrum De Dreef
De Duivenakker 76 
5735 JB Aarle-Rixtel
Tel: 0492-382149

Afvalkalender
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In verband met de vakantieperiode is het 
gemeentehuis op woensdag 17, 24 en 31 
juli aanstaande alleen ’s ochtends geopend. 

Op deze dagen vervalt de middag- en 
avondopenstelling. Buiten deze wijziging 
gelden de reguliere openingstijden.

Aangepaste openstelling gemeentehuis tijdens vakantieperiode
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MooiLaarbeekkrant

Bij het college van burgemeester en 
wethouders is een verzoek ingekomen 
van de heer J. Rooijakkers om het 
gehele veebestand voor de bestaande 
veehouderij aan de Bemmerstraat 5 te 
Beek en Donk in te trekken. Een groot 
deel van de intrekking komt ten behoeve 
van een vergunningsaanvraag in het 
kader van de Natuurbeschermingswet 
1998 voor een agrarische inrichting aan 
de Paradijs 40 te Elsendorp.

Aangezien de bestaande inrichting 
aan de Bemmerstraat 5 te Beek en 
Donk valt onder de reikwijdte van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer, 
gelden voor deze intrekking niet de 
procedureregels van de 
Algemene wet bestuursrecht. Het 
indienen van zienswijzen is dan ook niet 
mogelijk.

Gemeentenieuws

Intrekking omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving      Activiteit      Verzonden
De Schop 5 Lieshout vergroten woning            bouwen 07-06-2013
  (mantelzorg)
Bernadettestraat 60 Mariahout vergroten woning           ontheffing BP     27-06-2013 

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via 
www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u bij voorkeur 
’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team omgevingsvergunning. U 
kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Rectificatie
Gewijzigde bouwtekeningen verleende omgevingsvergunningen
Locatie Kern        Werkomschrijving  Activiteit
Kanaaldijk 2 Aarle-Rixtel     bouw winkel- en kantoorruimte bouwen
Dit betreft een ondergeschikte wijziging en zal onderdeel uitmaken van het besluit. 
Hiertegen staat geen bezwaar open.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team 
omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak 
maken met het omgevingsloket via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch 
een afspraak maken via het centra-le telefoonnummer. 0492 469 700.

Verleende omgevingsvergunningen

Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.laarbeek.nl

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Samenwerken  in vertrouwen 

Op tal van terreinen wordt er door 
onze gemeente samengewerkt en met 
diverse partners. Voor het ophalen van 
het huishoudelijk afval in BLINK; voor 
de sociale werkplaatsvoorzieningen in 
ATLANT; voor de sociale uitkeringen 
in WERKPLEIN, enzovoort. In deze 
samenwerkingsverbanden is Laarbeek 
vertegenwoordigd in het bestuur, 
om zo mede de uitvoering van ons 
gemeentelijke beleid  te bepalen en te 
borgen. Op dit moment is een nieuw 
samenwerkingsverband in oprichting: 
Peel 6.1 Onze gemeenteraad heeft 
hier eerder over besloten en principieel 
“ja “ gezegd tegen deze verregaande 
samenwerking met de Peelgemeenten.  
Alhoewel er raadsleden waren die in 
eerste instantie ons Laarbeeks  lid in de 
stuurgroep met een loodzwaar pakket 
van eisen naar de onderhandelingstafel 
wilde sturen, is hier uiteindelijk vanaf 
gezien omdat  onze afgevaardigde 
zeer wel  weet hoe de gevoelens 
van de gemeenteraad zijn  én de 
gemeenteraad  vertrouwen heeft in ons 
Laarbeekse lid van de stuurgroep die de 
Peelsamenwerking gestalte moet geven. 
En dit laatste is het sleutelwoord bij 
samenwerken: vertrouwen. Bij wat voor 
samenwerking dan ook: met collega’s 
op het werk, met de vele vrijwilligers 
bij een vereniging, samenwerken in een 
voetbalteam, samenwerken om Wish tot 
één groot feest te maken, samenwerken 
om de Kindervakantieweek voor vele 
kinderen een topweek te laten zijn, et 
cetera. Als één lid van het voetbalteam  
het spel verstiert, heeft dat gevolgen 
voor het hele team. Als een bestuurslid 
van de vereniging niet doet  wat hem 
is toevertrouwd,  heeft dat gevolgen 
voor de gehele vereniging. Vertrouwen 
in elkaar is de basis voor een  goede 
samenwerking. En zo gaat dat ook 
in de gemeente. Alle  fracties in de 
raad benaderen een onderwerp 
vanuit verschillende invalshoeken en 
uitgangspunten, en zijn het niet altijd 
met elkaar eens over het te nemen 
besluit. Toch hebben wij, alle raadsleden, 
het vanzelfsprekende vertrouwen 
in elkaar dat de raadsfracties de 
onderwerpen benaderen met eenzelfde 
doel: het beste voor Laarbeek en zijn 
inwoners. En wat voor de gemeenteraad 
geldt, is ook van toepassing op het 
college. In collegiale samenwerking 
en met vertrouwen in elkaar worden 
de onderwerpen besproken.  Wat 
vertrouwelijk is, blijft enkel bekend bij 
het college en voor het overige is er 
de wekelijkse openbare besluitenlijst. 
Samenwerken op basis van vertrouwen 
en  met één gemeenschappelijk doel: 
Laarbeek zo goed mogelijk besturen. Nu 
blijkt dat, naar alle waarschijnlijkheid, 
een persoon uit het college dit 
vertrouwen beschaamd heeft, deze 
basisvoorwaarde met voeten getreden 
heeft, en bovendien de verdenking van 
dit lek ook  nog in de schoenen van 
een ander wilde schuiven. Hier past 
alleen nog een diepgaand onderzoek 
zodat bekend wordt wie dit collegiaal 
vertrouwen niet waard is; zodat bekend 
wordt voor wie integriteit enkel een loos 
woord is.

Fractie PNL

De Zeepkist 

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel is 
natuurfotograaf. Hij schoot afgelopen jaren 
prachtige plaatjes in Laarbeek.

Ijsvogels     

“De ijsvogel is een opvallende verschijning 
met zijn afstekende blauwe en oranje 
kleuren, maar ook een schuwe soort die 
zich heel weinig laat zien. Dit koppeltje 
ijsvogels heb ik een paar jaar geleden gevolgd 
en gefotografeerd in de buurt van de 
kanaalomleiding bij Aarle-Rixtel.
Het was in de paartijd en hier komt het 
mannetje een vis brengen om het vrouwtje 
(oranje ondersnavel) te versieren. Nadat 
het vrouwtje de vis verslonden heeft, volgt 
soms de paring. Ze broeden meestal twee 
tot drie keer per jaar en gebruiken een steile 
oeverwand om een tunnel te graven met een 
nestruimte aan het einde. Als we een winter 
hebben met enkele weken strenge vorst, 
zoals de laatste jaren, sneuvelen veel ijsvogels 
omdat ze dan niet bij hun voedsel (kleine 
visjes) kunnen.
Om het gedrag van de ijsvogels vast te leggen 
heb ik (na enkele jaren gezocht te hebben) bij 
een broedplek een schuilplekje gemaakt waar 
ik ‘s morgens in het donker ging zitten, om 
als het licht werd de ijsvogels te fotograferen. 
Gelukkig hebben we in Laarbeek diverse 
locaties die geschikt zijn voor de ijsvogel zodat 
we toch regelmatig van dit prachtige diertje 
kunnen genieten!”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
In de buurt van de 
kanaalomleiding in 
Aarle-Rixtel.

Cheque FietsteMee goed aangekomen 
Beek en Donk - De Werkgroep 
Ontwikkelingsprojecten Beek en 
Donk overhandigde vrijdag de 
opbrengst van de FietsteMee-
tocht 2013 officieel aan de 
naaste familieleden van Wim van 
Zeeland.

Marianne Beniers overhandigde de 
cheque aan de broers Piet en Seraf 
van Zeeland met hun echtgenotes 
Mien en Rina. De volledige 
opbrengst van de FietsteMee-
tocht, er blijft geen cent aan de 
strijkstok hangen, is bestemd 
voor de aanleg van een visvijver 
ten behoeve van Warao-Indianen 
in Venezuela. De gemeenschap 
bestaat uit 300 tot 500 leden 
en leeft aan de rand van de stad 
Ciudad Guayana en gedeeltelijk 
van een vuilnisbelt. Door de aanleg 
van deze vijver kunnen ze zich voor 

het grootste gedeelte in hun eigen 
dagelijkse voedsel voorzien. Pater 
Wim van Zeeland, die zichzelf 
volledig wegcijfert, begeleidt hen 
in de uitvoering van de aanleg en 
het vervolg van dat proces. 

Naar aanleiding van het 
overhandigen van de cheque 
stuurde Wim van Zeeland de 
volgende mail: 
“Dank voor het werk van de 
FietsteMee-actie en de steun 
voor het werk met de WARAO-
indianen van Cambalache hier in 
de stad. Volgende week gaan we 
proberen de mensen bij elkaar te 
brengen voor het maken van een 
plan voor de viskwekerij van de 
indianen. Zij beslissen wat ze met 
het werk van jullie doen. Namens 
hen dank. De foto’s zijn van hier in 
huis in de stad. Jesus laat zien dat 

de cheque is aangekomen. Pa heeft 
zijn jongste zoon net gewassen en 
ma gaat verder met de was. En ik 
ga verder met de mensen naar hun 
eigen toekomst te brengen. Het is 
voor de jeugd. 
Een hartelijke groet Wim van 
Zeeland.”

LANGEAKKER 9
AARLE-RIXTEL

TEL. 06 13 64 20 46

NIEUWBOUW
ONDERHOUD
RESTAURATIE

ROB@VOEGERSBEDRIJFVERHOEVEN.NL
WWW.VOEGERSBEDRIJFVERHOEVEN.NL
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Jan Smit bezoekt gouden paar 

Beek en Donk – Het gouden paar 
Noud en Tonny van Geffen wist 
niet wat hen overkwam tijdens 
hun jubileumfeest. Ineens 
stond volkszanger Jan Smit 
zondagmiddag voor de deur. Hij 
kwam hen feliciteren. 

Dertien jaar geleden ontmoetten 
Noud en Tonny de zanger tijdens 
een vakantie in Oostenrijk. 
Dochter Gerdine vertelt: “Op 
dat vakantiepark vond toen een 
festival plaats, waar Jan Smit – 
toen nog Jantje – optrad. Mijn 
vader en moeder houden van 
dit soort muziek en gingen erop 
af. Tijdens de repetities van dit 
festival raakten ze aan de praat 
met de toen nog kleine Jan en 
zijn vader. Ze hadden het erg 

gezellig en ze beloofden om de 
volgende dag op de koffie te 
komen.” 

Een gênante ontmoeting
Zo gezegd, zo gedaan. De familie 
ging ervan uit dat de zanger 
rond de middag langskwam, 
maar niets was minder waar: ’s 
Ochtends vroeg ging de deurbel 
al. Tonny kwam net uit de 
douche en dacht dat het haar 
man was. Met een handdoek 
om zich heen gewikkeld opende 
ze de deur, niet-wetende dat 
één van Nederlands grootste 
artiesten samen met zijn vader 
daar zou staan. “Mijn moeder 
schaamde zich enorm, maar 
gelukkig konden ze er enorm om 
lachen. Hij beloofde ’s middags 

terug te komen. En hij kwam zijn 
afspraak na. ’s Middags stonden 
ze opnieuw aan de deur.”

Brabantse gemoedelijkheid
Het was volgens Gerdine, die 
er ook bij was op vakantie, een 
enorm gezellige middag, vol 
‘Brabantse gemoedelijkheid’. 
“Het was ontzettend leuk  en 

we hebben heel veel lol gehad. 
Het was een middag om nooit te 
vergeten.”

Optreden WiSH Outdoor
Een tijdje terug las Gerdine in De 
MooiLaarbeekKrant dat Jan op 7 
juli optrad tijdens WiSH Outdoor. 
“Dit kan geen toeval zijn, 
dacht ik toen”, vertelt Gerdine. 
“Precies op de dag dat mijn 
ouders feest hebben vanwege 
hun 50-jarige huwelijk treedt Jan 
Smit hier vlakbij op.” Gerdine 
klom in de telefoon en kwam in 
contact met de secretaresse van 
de volkszanger. “Ik vertelde haar 
het verhaal over 13 jaar geleden 
en zij was meteen enthousiast. 

Binnen vier uur belde ze terug 
met de melding dat Jan Smit 
het ook nog kon herinneren en 
dat hij graag voor zijn optreden 
langskwam.”

Een complete verrassing
Gerdine vertelde dit heugelijke 
feit tegen niemand. Zondag 
liep de spanning dan ook hoog 
op toen Jan Smit elk moment 
kon arriveren. “Ineens was er 
rumoer in de tent en de kinderen 
renden naar buiten. Toen stond 
Jan Smit daar. Mijn vader 
en moeder stonden perplex. 
Het was geweldig!”, vertelt 
ze. Afgesproken was dat Jan 
echt tijd aan het echtpaar zou 
besteden en niet zou zingen of 
handtekeningen uit zou delen. 
“Dit deed hij ook echt. Hij 
nam echt de tijd voor Noud, 
Tonny en ook de kleinkinderen. 
Samen hebben we ook nog 
een foto gemaakt. Daarna is hij 
vertrokken naar WiSH Outdoor. 
Wat een kanjer!”

“Mijn moeder maakte, 
met een handdoek om 
zich heen gewikkeld de 
deur open en keek recht 
in de ogen van Jan Smit”

“Ik zag dat hij in Beek en 
Donk bij WiSH op kwam 
treden en dacht: dit kan 

geen toeval zijn”

Jan Smit zondagmiddag op bezoek bij het gouden paar Noud en Tonny van Geffen

Jan Smit zondag tijdens zijn optreden bij WiSH Outdoor.
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Bezorger
van de maand

De bezorger ontvangt een waardebon t.w.v. 
€10,-. Af te halen bij:

Naam
uit Woonplaats
Wijk: Wijk

Papenhoef 21 | Lieshout
T: 0499-425360 | www.triafietsen.nl

Liselotte Swinkels
uit Lieshout

JE BENT EEN LAARBEEKENAAR ALS...

Aarle-Rixtel

Lieshout

Reacties;
Annie Aarts Anne Wittebol: GEWELDIG! Grardje Vriens of te wel de Smed
Toos Roijackers van Leuken: Ik denk Annie dat dit een paard van de familie Roijackers 
is, deze foto komt van de verzameling van de boerenverhuizing.
Liesbeth van Boxtel: Grardje Vriens. Alleen hij en zijn zoon Adriaan wisten precies waar 
de fi etsventielukkes lagen tussen een puinhoop aan schroefjes, moertjes enz op hun 
werkbank.

Reacties;
Mieke van den Broek: Mijn vadertje in de Dorpsstraat
Yvonne van de Kruijs: wa mooi op t fi etske

Reacties;
Maria van Hooff: ja ome mister dat zeiden wij vroeger
Maartje Brutsaert-Lukassen: Heb opa niet gekend, maar die houding, net ons pap

Foto: Toos Roijackers van Leuken

Foto: Mieke van den Broek

Foto: Henriette Lukassen
Titel: Weet wie zijn eigen solex kan reparerenMariahout

Beek en Donk

Reacties; 
Marja van Hoof:Natuurlijk ken ik Sjef de melkboer 
nog. Ik keek er vroeger naar uit als hij bij ons in de 
Koppelstraat melk kwam brengen. Een feest vond 
ik het als ik dan voor op de kar mee mocht rijden 
helemaal tot in de melkfabriek. Ik ruik die aparte 
melkfabriekgeur nog als ik eraan terug denk. Ik 
hoor de hoeven van zijn paard nog klikken over 
de tegels in de fabriek. Een geweldige lieve sociale 
man waar ik deze heerlijke jeugdherinnering aan 
te danken heb.
Mieke en Frank: Hee Marja van Hoof, hoe is het 
met je?..ik zag je vroeger altijd bij Leonie.Jouw 
broer woont vlakbij me.Wat ik van jouw moeder 
herinner is dat ik met sinterklaas altijd bij jullie naar 
de optocht op tv mocht kijken als ik mee aan het 
venten was..Ook een hele lieve herinnering!! 

Foto: Mieke en Frank  
Titel: Wie kent mijn vader Sjef Vesters nog?..
het kleine meisje was ik.  

In deze rubriek vindt u elke week de highlights van de Facebook-
pagina’s ‘Je bent een … als … ‘. Alle vier de kernen hebben deze 
Facebookpagina, waar leuke berichten op worden geplaatst en 
volop wordt gereageerd.

Mooi Lang in het Vak

‘Als ik thuis ben, ben ik open’
Aarle-Rixtel – Om 10.00 uur staat 
op het bordje op de deur ‘gesloten’. 
Maar de deur van café Donkers 
(‘Dikke Miet’), net over de brug in 
Aarle-Rixtel, is gewoon open. “Als 
ik thuis ben, ben ik open. Het bordje 
gesloten draai ik meestal rond drie 
uur om.” 

Jan Donkers (89) zit in de schemering 
van een leeslampje zijn krantje te 
lezen in zijn donkerbruin café. Een 
oude BSA motor staat tegen de 
muur. Vele bijzondere foto’s sieren 
de wanden. Een jonge Jan en Miet, 
een mooie tekening van zijn vrouw 
op oudere  leeftijd en veel foto’s van 
zijn bijzondere klantenkring. Dit jaar 
staat Jan alweer 51 jaar achter de 
tap. Hoewel hij eigenlijk pas sinds 
het overlijden (vijftien jaar geleden) 
van ‘Dikke Miet’ echt achter de bar 
is gekomen. “Ons Miet was een 
echte kasteleinsvrouw. Ze buurtte 
met iedereen aan. En hielp ook veel 
mensen. Ze was een natuurgenezer. 
Soms kreeg ze van mensen die ze 
geholpen had wat geld, maar dan 
gaf ze het meteen weer weg aan 
anderen die het nodig hadden. We 
werden er niet rijk van”, vertelt Jan 
lachend. 

Terwijl Miet de klanten hielp, zorgde 
Jan voor de andere zaken. “Wij 
hadden eerst drie jaar een café 
in Son en Breugel, maar toen die 
afbrandde gingen we op zoek naar 
een andere en kochten deze. Alles 
moest verbouwd worden. Dit buffet 
heb ik zelf gemaakt.” 

Café ‘Dikke Miet’ is een authentiek 
bruin café waarvan je er in de regio 
niet veel meer vindt. Volgens Jan 
ademt zijn kroeg nog altijd dezelfde 
sfeer uit als vroeger. Alleen is het 
een heel stuk rustiger geworden. 
“Arm en rijk kwamen hier over de 
vloer. Maar veel vaste klanten zijn 
weg.  Nu moet ik het ook niet meer 
hebben dat er veel volk komt. Het 
beetje wat ik nog heb is leuk. Ik heb 
het ook niet meer nodig.” 

Zijn hoge leeftijd en broze 
gezondheid maken de toekomst 
ongewis voor Donkers. “Een half 
jaar terug heb ik een week in het 

ziekenhuis gelegen. Ik dacht dat ik er 
geweest was. Kon geen adem meer 
aan. Waarom ik dan toch in de kroeg 
blijf? Waar moet ik anders heen? Ik 
ben geen oude van dage. Als ik wat 
buurt heb, dan vind ik het allang 
goed.”

De natuur in de knoop Restaurantavond 
Zonnetij 

Antoon van Osch maakte deze foto tijdens zijn vakantie afgelopen juni in 
Oostenrijk. 

Aarle-Rixtel – in de Ontmoetings-
ruimte van Zonnetij is op 23 juli 
weer de volgende restaurantavond. 
Iedereen is weer van harte welkom 
vanaf 17.30 uur en het diner wordt 
geserveerd om 18.00 uur. Hiervoor 
dient men zich wel aan te melden.

Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 18 juli 15.00 
uur. In verband met de vakantieperiode 
kan dit via tel. 06-45203227 of via een 
mail naar stichting@vierbinden.nl Deze 
gezamenlijke dineravonden vinden 
elke 14 dagen plaats en worden steeds 
bekend gemaakt in dit blad. Voor 
23 juli staat een Italiaans buffet op 
het menu. Meloen met Parma ham, 
Spaghetti Bolognese, Penne rigate met 
carbonara saus, Pizza punten, Pasta 
salades en Italiaanse Pana Cotta met 
zwarte kersen. Dit alles weer voor de 
leuke prijs. 

GRATIS ZONNEBRIL OP 
STERKTE BIJ AANKOOP VAN

EEN COMPLETE BRIL

Adverteren tegen zeer
scherpe prijzen.

DeMooiLaarbeekKrant
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Kindervoorstellingen
elke maandag- en donderdagmiddag

in de zomervakantie om 14:30 uur

Volg ons:

Beleef meer in 
openluchttheater 

Mariahout!

voor kaarten en info: www.openluchttheater-mariahout.nl

Nieuw!! Zomerkeuzemenu
 

Kip of garnalencocktail
Runderbouillon of tomatensoep

Varkenshaas of zalmfilet
Dame Blanche of koffie met snoeperijtjes

3 gangen soep €17.50
3 gangen voorgerecht €21,00 

4 gangen €24,00

Verder hebben we nieuw in ons assortiment
Ambachtelijk Italiaans schepijs van 

IJssalon Italia uit Nuenen
en huisgemaakte spareribs

Openingstijden restaurant/terras 12.00 uur
Maandag gesloten m.u.v. feesten en partijen

Graag tot ziens!!

Brasserie-Restaurant en Feestzaal 0492-461717

 

 
 

Herendijk 37 5741 RA Beek en Donk - www.dezwaanbeekendonk.nl

Twee muzikale kindervoorstellingen 
in Openluchttheater

Kleur en win een prijs van 
Toneelvereniging Mariahout

Mariahout - Deze week zijn er 
twee heel leuke, en vooral hele 
muzikale kindervoorstellingen 
te zien in het Openluchttheater. 
Op maandag vertelt en zingt 
Ageeth de Haan het verhaal over 
de vriendschap van al de dieren. 
Daarna komen Cees en Cees met 
een voorstelling om je vingers bij 
af te likken. Dat wordt dus lekker 
meezingen en meedansen in 
Openluchttheater Mariahout. 

Bijt-ie in je Bil!
Op maandag 15 juli om 14:30 
uur is de tribune van het 
Openluchttheater speciaal 
gereserveerd voor de allerkleinste. 
Bijt-ie in je Bil! is een muzikaal 
dierenavontuur van Ageeth de 
Haan en PipaPanda. Samen zingen 
en dansen ze langs de meest 

gezongen crècheliedjes van de 
succesvolle cd ‘Bijt-ie in je Bil!’. 

Met liedjes over hun wilde 
dierenvriendjes van de WNF-
Baboeclub willen Ageeth de 
Haan en PipaPanda de kinderen 
al van jongs af aan betrekken 
bij de natuur. Van de kinderen 
wordt wel wat fantasie verwacht, 
maar die weet Ageeth met 
haar aanstekelijke liedjes en 
overtuigende spel moeiteloos 
bij hen boven te brengen. Een 
bijzonder meezingconcert voor 
alle kinderen vanaf 2 jaar. 

Zonder vingers 
Op donderdag 18 juli om 14:30 
gaan Cees en Cees lekkere 
snoeppannenkoeken bakken. 
Speciale pannenkoeken met 
slagroom, bananen, chocoladesaus, 

stroop, poedersuiker, kaas, jam en 
vanillevla. De kinderen mogen ze 
zelf makken zoals ze willen. Eet 
smakelijk!

Zonder vingers is een wervelende 
en interactieve muzikale 
kindershow om je vingers bij af te 
likken.  Hoe combineer je salsa, 
country, jazz en een kinderliedje? 
Cees en Cees weten het bijna en 
brengen hun voorstelling dan 
ook vol overtuiging. Ze zijn snel, 
humoristisch en muzikaal. Samen 
zorgen Cees en Cees voor een 
voorstelling waarin iedereen vanaf 
4 jaar kan meezingen, meevoelen 
en vooral meedoen.

Voor kaarten en meer informatie 
gaat u naar www.oltm.nl. 
Openluchttheater Mariahout, 
beleef meer!

Mariahout - Kleur en win een 
mooie prijs met de kleurplaat 
van Roodkapje. Ga voor meer 
informatie en voor het downloaden 
van de kleurplaat naar www.
toneelverenigingmariahout.nl/
kinderproductie/kleurplaat/

Roodkapje speelt op 25 juli om 
14.30 uur, 5 augustus 14.30 uur en 
op 10 augustus 19.00 uur  in het 
Openluchttheater van Mariahout.

advertorial

LD&S Leo’s Diensten & Service BVLD&S Leo’s Diensten & Service BV

Inclusief 6% BTW

Voor onderhoud CV-ketel

Interesse? 
Bel dan vrijblijvend voor onderhoud en storingen
naar 0623361665 of mail naar info@leodiender.nl

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

Toneelvereniging Mariahout

T (0499) 76 90 04www.vialinda.nl
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Aarle-RixtelPeelstraat 21

Uitgebouwde tweekapper 
met garage aan de rand 
van het dorp.  
                                                          
Kom kijken, ervaar de 
ruimte en geniet van de 
locatie!

- Instapklaar
- Speelweide voor de deur
- Tuin op het zuiden met veel privacy
- Inhoud ca. 400 m³, perceel 217 m²

Vraagprijs € 205.000,-- k.k.
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Herberg de Brabantse Kluis
Kloosterdreef 8 5735 SJ  AARLE-RIXTEL
T: 0492-468110  herberg@brabantsekluis.nl

Herberg de Brabantse Kluis
Kloosterdreef 8 5735 SJ  AARLE-RIXTEL
T: 0492-468110  herberg@brabantsekluis.nl

Kom gEnIETEn vAn

   BRABAnTSE gASTvRIJHEId

Het is weer heerlijk terrasweer! 
Herberg de Brabantse Kluis: een unieke plek
om tijdens een wandeling of fietstocht aan te 
leggen.

❧ Wij zijn dagelijks geopend vanaf 9.30 uur,
voor koffie met gebak.

❧ De keuken is open vanaf 11.30 uur,
voor een smakelijke lunch of een heerlijk diner.

❧ Ook voor een familiedag,bedrijfsuitje, 
hotelovernachting of vergadering
bent u bij de Brabantse Kluis aan
het juiste adres. Vraag vrijblijvend
informatie aan.

 

advertorialKBO Mariahout op de fi ets naar 
Kevelaar

Bestel een geluksklavertje voor het goede doel 

Mariahout – De KBO gaat met 
haar leden op de fiets naar 
Kevelaar op 12 en 13 augustus. 
Zij vertrekken om 08.30 uur vanaf 
de kerk in Mariahout.

De leden die zich hebben 
aangemeld krijgen persoonlijk 
bericht over het hoe, wat en 
waar. De route naar Kevelaar 
is een andere als vorig jaar. 

Bij aankomst staat de maaltijd 
klaar en daarna is er een H. Mis 
voor de leden. Mochten er nog 
vragen zijn dan kan men contact 
opnemen met Tiny van Leuken, 
zijn telefoonnummer staat vermeld 
in de nieuwsbrief. De organisatie 
hoopt dat de deelnemers mooi 
weer hebben en veel plezier, want 
dat is heel belangrijk.

Laarbeek – Duchenne is een 
ernstige spierziekte die ervoor 
zorgt dat spieren langzaam worden 
afgebroken. Team 1Rgie voor 
Energie gaat fietsen voor mensen 
met deze ziekte. Het bedrijf CBM 
(Created by me in 3D) helpt de 
deelnemers met sponsoring door 
geluksklavertjes te printen. 

Doordat Duchenne ook hart- en 
ademhalingsspieren aantast, wordt 
Duchenne voor de drager vaak al 
op jonge leeftijd fataal. Bovendien 
is Duchenne een ziekte zonder 
medicijn. En dat vraagt om actie.   

Duchenne Heroes is een initiatief, 
waarbij door een veeltal aan 
deelnemers een loodzware 
mountainbiketocht wordt afgelegd 
om zo geld op te halen voor kinderen 
met Duchenne. Team 1Rgie voor 
Energie is één van de deelnemende 
teams die het zware parcours gaan 
bedwingen om zo hun bijdrage te 
leveren om ‘Duchenne de wereld 
uit te trappen’. 

Om hen een hart onder de riem 
te steken, en bovendien een eigen 
bijdrage te leveren aan de zoektocht 
naar een medicijn voor Duchenne, 
heeft ook Created by me in 3D haar 
beste beentje voortgezet. Dit doen 
zij met 3d-printen

Geluk is niet weggelegd voor 
iedereen, terwijl het soms zo hard 
nodig is. Geluk zit in kleine dingen, 
maar ook zeker in grotere dingen. 
Gelukkig mag je bijvoorbeeld 
zijn wanneer je gezond bent en 
wanneer de mensen om je heen 

gezond zijn. En dat is niet altijd even 
vanzelfsprekend. 

Bij Created by me in 3D kun je 
een geluksklavertje bestellen met 
daarop jouw naam of de naam van 
iemand die volgens jou wel wat 
extra geluk kan gebruiken. Het 
klavertje, naar wens in de vorm 
van een sleutelhanger, button of 
ketting, kost €12,95 en van dat 
bedrag gaat €4,- naar team 1Rgie 
voor Energie. Mooi ingepakt met 
een persoonlijke gelukswens kun 

je iemand een hart onder de riem 
steken en tegelijkertijd help ook 
jij om Duchenne de wereld uit te 
trappen!

Kijk op www.cbm-3d.com voor 
meer informatie of bestel jouw 
klavertje via info@cbm-3d.com. 
CBM is ook op Facebook te vinden. 

Meer informatie over 
Duchenne Heroes vind je op  
www.1rgievoorenergie.nl en 
www.duchenneheroes.nl

Wilhelminastraat 20c  |  Mariahout  |  Tel: 0499-422126 
www.huurbijharold.nl

Wij zijn OPEN tijdens de 
bouwvakvakantie!

Maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 10.00 uur 

Op zaterdag en zondag gesloten.
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De bezoekers aan het woord... 
Christel Kuijpers (Aarle-Rixtel)

“Ik vind dat ze zich dit jaar overtroffen hebben met de 
nieuwe podiums. Wel jammer dat het tweede podium op 
zondag niet gebruikt wordt. Beide dagen is de sfeer goed. 
Ik loop en zwerf wat rond. Het maakt niet zoveel uit waar 
je staat. Ook als je de muziek niet leuk vindt, is er altijd wat 
te beleven hier.”

Virgillea van Balkom (Beek en Donk)

“Het is erg leuk. Mooi weer, goede muziek. Ikzelf ben 
meer van de house muziek. Op zaterdag was het ook wel 
drukker.  Maar de zondag is ook leuk. Meer het dorpse 
gevoel. Je komt dan altijd bekenden tegen, echt de families 
bij elkaar. Je merkt dat het festival groeiende is. Elk jaar 
worden de artiesten groter, maar ook de podiums worden 
groter.”

Jetty van Langen en Jolanda van de Heijden (Helmond)

“Dit is het derde jaar dat we hier bij de wc’s zitten. We 
maken echt vrienden. Je merkt aan de jeugd dat ze heel 
dankbaar zijn dat alles schoon is. We kopen altijd zelf wat 
spulletjes om het hier leuk te maken en de mensen wat 
te vermaken. Het is hartstikke goed verlopen. Vooral de 
zaterdag was top, ook omdat er toen veel jeugd was. En 
zelf horen we alles hartstikke goed hier.”

Jorg Appelhof (Beek en Donk)

“Dit is het eerste jaar dat ik zelf kan genieten. Andere 
jaren deed ik wat vrijwilligerswerk hier. Zo is het ook fijn. 
We lopen gewoon wat rond. Het is super relaxed. De 
aankleding is hartstikke mooi. Ik sta nu bovenop de Hi-
toren omdat hier wat meer wind is. Het is echt ontzettend 
warm. Al met al is het weer een geweldig sfeerfestival.”

Thijs van den Berg (Lieshout)

“Op zaterdag heb ik gewerkt. Facilitair bijspringen. 
Vanochtend om acht uur was ik alweer aanwezig om mee 
op te ruimen en alles klaar te maken voor de zondag. Nu 
heb ik de middag vrij en ben ik aan het genieten. Ik loop 
overal een keer langs om overal wat van mee te maken. 
Het is mooi om de mensen te zien genieten.”

Carmen Vereijken, Bente en Noa (Beek en Donk)

“Wij staan bij het podium vooraan. De dag is zo om. 
Vandaag is de muziek natuurlijk heel anders dan op 
zaterdag. Vandaag is het door de warmte veel drinken 
geblazen, ook veel water. Het is erg gezellig. Met de 
kinderen erbij is het anders, maar wel leuk. Zij vermaken 
zich met de springkussens en het schminken. Nu even wat 
eten en dan gaan we door.”

Denis Salamadin en Josien Gonders (Eindhoven)

“We zijn met zijn tweeën en blijven tot vanavond laat. Op 
beide dagen is de muziek erg goed. Vandaag is het echt 
een beetje de Brabantse gemoedelijkheid. Het is wel raar 
om op zo’n festival tussen de drinkende mensen zoveel 
kinderen te zien. Maar het festival is erg goed en leuk. 
Volgende keer zijn wij er weer bij.”

Eelco en Evi (Veldhoven)

“We zoeken nu een beetje de rust op, even relaxen. Het 
is de eerste keer dat we hier zijn. Een vriend van ons, DJ 
SL8, heeft net gedraaid en we zijn met hem meegekomen. 
Hij heeft er een mooi feest van gemaakt in de DropDown. 
Voorlopig blijven we nog wel even hier.Het is een mooi 
festival met een gevarieerd publiek. Ik denk dat we er 
volgend jaar zeker weer bij zijn.”

GENIETen 
TIJDENS 

WiSH OUTDOOR

Christel Kuijpers (Aarle-Rixtel)
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Hoge kwaliteit – Lage prijs

ALDI Best B.V.
T.a.v. de heer J.M.L. Langenhuijzen,
Verkoopleider
Postbus 304
5680 AH Best

Sterk merk 
biedt zeker werk

ALDI is één van de grootste Europese detailhandels -
onder nemingen met ruim 480 filialen in Nederland. 
Ons uitgebalan ceerde assortiment kenmerkt zich door
zijn hoge kwaliteit en lage prijs. Respectvolle omgang
met elkaar, onze klanten en leveranciers, is de basis
van ons succes.

Om dit succes te continueren zijn wij voor de regio 
Helmond / Laarbeek op zoek naar een ondernemende
ambitieuze

Filiaalleider m/v
U leidt en motiveert uw eigen team, deelt de werktijden in, 
zorgt voor een optimale filiaalorganisatie en weet van 
aanpakken. In de levensmiddelenbranche voelt u zich thuis.

Natuurlijk zijn uw afgeronde beroepsopleiding en/of enkele
jaren werkervaring in de detailhandel een voordeel. Maar ook
als u onervaren bent in onze branche, kan deze functie voor 
u een uitdaging zijn. Zeker als u beschikt over een natuurlijk
organisatietalent en doorzettingsvermogen.

Vanzelfsprekend bent u bereid verantwoordelijkheid te nemen
en te geven, hanteert u de correcte omgangsvormen en hecht
u waarde aan een goed georganiseerde werkomgeving.

Wij bieden u naast een aantrekkelijk salaris, een baan met 
zekerheid in een kerngezonde onderneming.

Wilt u ons succes ook het uwe maken?
Dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet!

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
vroedvrouw Wilma van Diesen. Ruim 
3000 Laarbekenaren zagen onder haar 
handen het eerste levenslicht. 

“Dat allereerste begin van het leven 
van een mens. Dàt maakte mijn werk 
zo bijzonder”, vertelt Wilma van 
Diesen. In 2004 stopte ze met het 
werk als verloskundige. “Ik heb het 
altijd met heel mijn hart en ziel gedaan. 
Ik vond het belangrijk dat de mensen 
wisten waar ze aan toe waren; daarom 
probeerde ik me zo eerlijk en recht 
door zee mogelijk op te stellen. Soms 
misschien een tikkeltje streng.” 

De vroedvrouw vertelt dat ze ervan 
bewust is dat sommige mensen, met 
name vroeger, haar op een voetstuk 
plaatsten. “Ik heb hier altijd netjes 
mee om proberen te gaan en mij te 
gedragen als een gast bij anderen 
thuis. Ik merkte dat ik in het dorp (Beek 
en Donk) in de gaten gehouden werd. 
Op het spreekuur vertelden de mensen 
mij wel eens dat ze zagen dat ik mijn 
huis aan het schilderen was of bezig 
was met grasmaaien. Ze waren dan 
heel verbaas dat ik dat zelf deed.”

Wilma startte haar carrière als 
verpleegkundige op de verloskamers. 
Echter als de gynaecoloog gebeld 
werd voor een bevalling kwam die 
vaak pas wanneer mevrouw Van 
Diesen al klaar was met de bevalling. 
“Dit deed mij besluiten om naar 
de ‘Vroedvrouwenschool’ te gaan 
in Heerlen.” Haar redenering was 
duidelijk: “Dan kreeg ik tenminste 
betaald voor mijn werk!” 

In 1972 vestigde Wilma zich in Beek 
en Donk. Zwangere vrouwen uit 
Lieshout, Mariahout en Beek en Donk 
vielen onder haar hoede. “In de tijd 
dat ik begon, telden gezinnen vaak 
7 tot 9 kinderen. Het grootste gezin 
waar ik geweest ben, telde wel zestien 
kinderen”, vertelt ze. 
“Als verloskundige kom je in allerlei 
soorten families. Je maakt dan 
ook kennis met alle lagen van de 
maatschappij.” Eén keer deed Wilma 
twee bevallingen tegelijkertijd. 
“Gelukkig was het in dezelfde straat. 
Er zat een half uur tussen beide 
bevallingen. De kraamzorg hielp toen 
gelukkig goed mee.”

Tegenwoordig geniet mevrouw Van 
Diesen van haar vrije tijd. Ze gaat graag 
bridgen of bij mensen op bezoek. Ze 

vindt het heerlijk om in haar tuin te 
werken, die er dan ook pico bello 
uitziet.

Toch denkt ze nog wel eens terug aan 
haar werk. “Als het glad of mistig is, 
denk ik nog steeds aan de collega’s die 
er ’s avonds of ‘s nachts uitmoeten voor 
een bevalling. Als ze maar uitkijken, 
denk ik dan.”

Een Patrijs op De Schaapsdijk in 
Mariahout

Mariahout - 2013 is het jaar van 
de Patrijs. Deze akkervogels zijn 
steeds zeldzamer. Leo van de 
Heuvel uit Lieshout heeft een 
Patrijs mooi op de foto kunnen 
zetten bij de Schaapsdijk in 
Mariahout. Leo staat open voor 
tips van vogels of andere dieren 
in de natuur en is te bereiken op 
06-23551653.

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Ook tijdens de vakantie normale openingstijden .

Mooi Laarbeek 2013 Stihl  wk 27 28.indd   1 7/2/2013   10:06:50 AM

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

Alle Royal Canin 
kattenbrokjes 
20% Kassakorting    

Vlooienspray 2 grote 
bussen  € 15

10 kilo 
kattenbrokjes  € 15

Grote zak met 20 liter 
klompvormende 
Kattenbakvulling € 7,95

20 kilo Hondenbrokken 
€ 19,50

Vijvervoer (sticks) 
per liter   € 0,50
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‘Wij hebben lekker een weekje 
meer vakantie dan jullie!’ De 
schoolverlaters wrijven het 
de toekomstige 8e groepers 
nog eventjes treiterig in zo 
vlak voordat de poorten der 
basisschoolwijsheden gaan 
sluiten. Het maakt weinig tot 
geen indruk op de nieuwbakken 
basisschooloudsten: ‘Ja, dus …..???’ 
En daarmee was de kous direct af. 
De huidige schoolverlaters 
hangen de laatste dag van het 
schooljaar wat op hun ‘oude’ 
schooltje rond. Nu het vakantie 
is, is er natuurlijk niets leuker dan 
even ‘hangjeugderig’ te doen in 
de klas waar je jouw laatste jaar 
van je basisschooltijdperk hebt 
doorgebracht. Even lachen, gieren 
en brullen om de hilarische foto’s 
en Oscar-winnende fi lmpjes die 
het schoolverlaterskamp doen 
voortleven. Maar ook samen op 
gepaste puberwijze terugblikken 
op het vliegensvlugge schooljaar: 
‘Waar zat ik in de klas toen het 
schooljaar begon? Iel, ja, naast 
Pieter!’ Sanne kreeg nog de 
‘lentekriebels’ als ze daaraan 
dacht.  ‘En dat vond je leuk’, 
reageerde Pieter plagerig terug, 
terwijl hij met zijn tabletachtige 
mobieltje in de hand wederom 
een boze vogel verslaat: ‘Ja, ik 
ben toch geen leerling meer hier, 
mees. Dan mag ik mijn mobiel 
dus wel meenemen.’ Druk 
toetsend, piepend en vegend op 
het vingerafdrukrijke schermpje 
vergeten de ‘terugkomers’ al 
snel de omgeving om zich heen, 
totdat er weer een ‘oud-leerling’ 
binnenwipt. ‘HEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEY Peter!’ 
Ook bij Peter zijn de souvenirs van 
3 dagen kamp zichtbaar op zijn 
meestal guitige toet. Een vorm 
van kogelvormige wallen onder 

zijn siepachtige ogen bevestigen 
dit. ‘Peter, moe?’, wordt al snel 
opgemerkt door een zielsverwante 
klasgenoot. ‘Ik ook, man. Ik heb 
wel 12 uur geslapen, maar zelfs 
plassen moest ik zittend doen, zo 
moe was ik nog!’, zo deelt Mark 
even zijn ochtendritueel mee. Dit 
leidt natuurlijk direct tot een reactie 
van alle andere aanwezigen, 
want dit soort gezegdes is koren 
op de molen van een potentiële 
tiener. Bijkomend voordeel, de 
vingermachientjes verdwijnen voor 
even in de broekzak. Er ontstaat 
wederom een tumult waarbij het 
‘laatste woord’ elkaar snel opvolgt 
als de spreekwoordelijke warme 
broodjes. 
Nadat ook deze golf van 
herinneringen, lachsalvo’s, duwen 
en porren is gaan liggen (dit 
gebeurt dus bij elke leerling die 
binnenkomt) merkt Mark op: ‘Ey, 
Peter. Je bent zo stil, is er iets?’ 
Peter kijkt op. Hij bleek in alle 
drukte rustig op een stoel te zijn 
gaan zitten. Hij keek zo eens rond 
naar zijn klasgenoten die het goed 
naar hun zin leken te hebben, zo 
vlak voordat de basisschooltijd er 
echt op zou zitten. ‘Eigenlijk wel 
een beetje’, antwoordde Peter. 
‘Het is maar raar, zijn we net 
meer naar elkaar toegegroeid en 
dan gaan we uit elkaar!’ …. Rust, 
stilte, een vegende beweging in de 
oogstreek, een fl inke neusophaal 
gevolgd door het akelige geluid 
van de zoemer. De laatste 
keer klonk als een dreun in de 
oorschelpjes van de brugpiepers in 
spe. Het is nu echt klaar, fi nito! 
Schoolverlaters, het ga jullie goed. 
Dank voor het feit dat je was wie 
je was. Ik ga jullie missen. 

Mees Joost

Schoolverlater

Naam: Evy van Lankveld
Leeftijd: 21 jaar
Woonplaats: Mariahout
Opleiding:  ITM 
Internationaal Toeristisch 
Management (HBO)

Wat houdt de studie in?
“Ik volg de opleiding Internationaal 
Toeristisch Management op de 
TIO in Eindhoven. Deze studie 
leid je in drie of vier jaar op tot 
Manager Toerisme en Recreatie. 
Het vakkenpakket is erg breed, je 
krijgt namelijk toeristische vakken, 
zoals: reisbestemming; business 
travel en toerisme en vrije tijd, maar 
ook managementvakken, zoals: 
bedrijfseconomie en marketing.  
De opleiding richt zich op 4 
verschillende terreinen, namelijk 
Commercieel, Internationaal, 
Leidinggeven en Ondernemen. Je 
wordt opgeleid tot commerciële 
young professional en bent 
daardoor breed inzetbaar in diverse 
bedrijfstakken. Banen waaraan je 
kunt denken zijn: productmanager, 
reisadviseur, leidinggevende in 
iedere branche of je start een eigen 
onderneming.”

Wat vind je er leuk aan en wat is 
minder leuk?
“Het leuke aan mijn opleiding 
is dat de opleiding voor het 
4e jaar op rij gekozen is tot 

beste toeristische opleiding van 
Nederland. Het is een particuliere 
opleiding, waardoor we kleine 
klassen hebben en je iedereen bij 
naam kent. We gaan ook ieder jaar 
op studiereis, afgelopen december 
zijn we naar Lissabon geweest. 
Ook een groot voordeel is dat je 
de opleiding in 3 jaar kunt volgen. 
Een voorwaarde is dat je dan 
stageloopt in de zomervakantie, 
hiervoor heb ik gekozen en daarom 
loop ik nu stage bij BillyBird Park 
Hemelrijk in Volkel. Ik assisteer 
tijdens mijn stage de (assistent)
parkmanager en mijn collega’s op 
de marketing afdeling. Je kunt 
er natuurlijk ook voor kiezen 
om naar het buitenland te gaan. 
Klasgenoten van mij lopen stage in 
Costa Rica, Australië, Gran Canaria 
en Frankrijk.” 

Wil je hierna gaan werken of ga je 
verder leren?
“Ik wil hierna gaan werken, omdat 
ik hiervoor ook al een MBO-
opleiding heb gevolgd. Dus ik ben 
wel toe aan centjes.”

Organisatie Cendra blikt tevreden terug op afgelopen jaar

‘Ommetjes’ opgenomen in ledenactie van Zorg om het Dorp 

Aarle-Rixtel - Het bestuur en de 
vrijwilligers van Cendra kijken 
met veel genoegen terug op het 
afgelopen schooljaar, waar men 
met de tieners van Aarle-Rixtel 
geweldig veel lol en gezelligheid 
hebben genoten. Zij danken 
hiervoor alle ouders die het 
vertrouwen hebben geschonken 
aan Cendra om met hun kinderen 
samen aan de toekomst van de 
jongeren te werken. 

Dit kunnen zij niet alleen. Ook de 
instanties die met jongerenwerk 
te maken hebben, zoals de LEV 
groep, Vierbinden, de politie, 
OJA en anderen tienerwerken 
in de gemeente danken zij voor 
de deelname in de zorg om de 
jongeren. Trots zijn zij op de grote 
getale van kinderen die vrijblijvend 
van het centrum gebruikmaken, 
wat zij dit jaar lieten blijken door 
met grote letters op onze bar te 
schrijven  “EEN WARM THUIS” . 

Om sommige ouders enkele 
dingen duidelijk te maken, hierbij 
een paar regels waar Cendra zich 
aan houdt. In de eerste plaats is 
Cendra er voor de kinderen en 
anders dan andere tienerwerken 
komen ouders op de tweede 
plaats. Dit houdt in dat een kind 
vrij is om bij hen binnen te lopen 
en te gaan wanneer hij of zij dat 
wil. Ook de gesprekken met 
kinderen blijven binnenshuis. Bij 
aangetroffen mistoestanden zal 
Cendra in overleg met de daarvoor 
verantwoordelijke instanties ouders 
in kennis laten stellen. Voor ouders 

die zelf hun verantwoordelijkheid 
nemen en willen weten hoe hun 
kind  zich bij Cendra gedraagt, zijn 
de vrijwilligers altijd welwillend 
om daar tijd voor vrij te maken. 
Hierbij houden zij wel sterk vast 
aan het vertrouwen van het kind 
naar hen toe en zullen dit ook naar 
de ouders toe niet beschamen of 
het moet in het belang van de 
veiligheid van het kind zijn.

Cendra is als tienercentrum 
bedoeld voor tieners vanaf 10 jaar 
tot 19 jaar, hierover is bij sommige 
ouders vaak een misverstand. 
De organisatie krijgt regelmatig 
kinderen binnen die te jong zijn. 
Ook is er veel misverstand over 
de oudere tieners die van Cendra 
gebruik maken, deze zouden voor 

overlast, drugs- en alcoholgebruik 
zorgen. Hierover kunnen zij zeggen 
dat er bij Cendra binnen en op de 
eigen buitenplaats geen alcohol of 
drugs toegestaan is en de oudere 
jeugd zich er redelijk aan houdt 
en er zich ervan bewust is dat als 
er kinderen in de buurt zijn zij dit 
niet tolereren en ze daar zeker op 
aanspreken.

Door de jaren heen heeft 
Cendra met zijn goed opgeleide 
vrijwilligers bewezen dat er voor 
elk kind in het dorp plaats is in 
het centrum en ook laat zien dat 
deze groepen jongeren de basis 
zijn voor onze toekomst. Bij deze 
wenst het bestuur iedereen een 
prettige vakantie.

Mariahout - Met het verschijnen 
van de nieuwsbrief, voor de leden, 
is ook een leden(werf) actie van 
start gegaan. Zorg om het dorp 
behartigt belangen voor Mariahout 
op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn. Het bestuur wil ook graag 
de sociale interactie tussen de 
inwoners stimuleren. 

Dit jaar kunnen de (toekomstige) 
leden, die voor €10,00 per jaar 
lid zijn van ZOD, kiezen uit twee 
voordeelbonnen. De actiebon (één 
per gezin) is door leden gratis af te 
halen in het Buurthuis op maandag, 
woensdag en vrijdag, tussen 11.30 
en 13.30 uur,  in de maanden juli 
en augustus.
1. Voor allen die een van de 3 
‘Ommetjes’ rond Mariahout lopen, 
is er een lunchaanbieding bij ‘de 
Pelgrim’. Ook folders van de 
‘Ommetjes’  zijn daar te verkrijgen. 
Een aantal leden hebben hier op 
maandag 1 juli al gebruik van 
gemaakt en “Ommetje Oost” 
gelopen. Bekijk Mariahout eens 
van een andere kant! 
2. Men kan er ook voor kiezen 
om in 2013 een Openbaar 
Vervoerskaart (OV-kaart) aan te 
vragen. Deze kost €7,50 en wordt 
door ZOD betaald, wij willen ook  
graag helpen met het aanvragen 
van de OV-kaart. Neem daarvoor 
contact op met G. Aarts tel. 0499-
421496.

 

Met het project: ‘…met de Buurtbus 
naar …’ probeert ZOD meer 
inwoners te stimuleren om gebruik 
te maken van de nieuwe Buurtbus 
Laarbeek en andere mogelijkheden 
voor openbaar vervoer. ZOD  stelt 
zich als doel om met inwoners 
tijdens de stille vakantieweken, 
samen kleine uitstapjes te maken 
met de buurtbus. 
Op woensdag 3 juli heeft er een 
voorbespreking plaats gevonden 

met  geïnteresseerden voor 
dit Buurtbusproject . Andere 
(toekomstige) leden kunnen via 
eerder genoemd telefoonnr. zich 
hier nog bij aansluiten. 
Hoewel iedereen het tijdens de 
vakantie rustiger aan gaat doen, 
wil Zorg om het Dorp stimuleren 
om in de zomer maanden toch 
samen actief te blijven, op een 
leuke en gezellige manier. 

Spaar onze advertenties, bij 10 verschillende 10 %  korting op 
uw aankoop. Niet op reeds afgeprijsde artikelen en acties.

Basicflow

Havenweg 2  |  Aarle-Rixtel
06-21917965  |  www.basicflow.nl

Beauty
Massage
Yoga
Bewegingslessen
Verwenarrangementen

Vanaf nu geopend
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Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!

P

VR
12-07

ZA
13-07

ZO
14-07

MA
15-07

DI
16-07

WOE
17-07

DO
11-07

wk. 28,29

Fast & Furious 6

The Internship

Spijt

Now You See Me

World War Z

Verschrikkelijke Ikke 2

Epic

Monsters University

Andre Rieu Live Vanuit Maastricht!
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Dein op zaterdag 13 juli a.s. vanaf 20.00 uur mee met de 
meeslepende walsen, klassieke muziek en operette. Kortom 
een avond om niet te vergeten. Beleef het mee in INDUSTRY! 
Reserveer of bestel snel uw kaarten, want op = op.
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Het mag als bekend verondersteld 
worden dat hondenpoep een 
regelmatig terugkerend probleem 
is. Op vraag aan de DPPers 
(DorpsPlatformParticipanten), van 
het Dorpsplatform Aarle-Rixtel welke 
activiteiten dat zij voor 2013 als 
belangrijkste vonden om iets aan te 
doen, werd hondenpoep als tweede 
genoemd en scoorde dus hoog. De 
gemeente heeft in haar commissie 
BOR (Beheer Openbare Ruimte) van 
6 juni  deze problematiek aan de orde 
gesteld. In de notulen wordt dit als volgt 
weergegeven:

Quote:
7. Voorstel tot het instellen van een 
onderzoek naar de kosten van extra 
maatregelen
ter bestrijding van hondenpoepoverlast.

De heer Brouwers zet nog even kort 
uiteen wat de strekking is van het 
voorstel van zijn fractie met betrekking 
tot dit onderwerp.
De leden van de commissie vinden 
het een sympathiek voorstel en zijn 
het er allemaal wel over eens dat 
het hier in hoofdzaak gaat om een 

mentaliteitskwestie. Geen van de 
partijen is voorstander van het invoeren 
van hondenbelasting. Er worden een 
aantal feitelijke vragen gesteld die door 
wethouder Biemans zullen worden 
beantwoord in een memo, die hij 
in de volgende vergadering met de 
commissie wil bespreken.
De dorpsraden zullen hier intensief bij 
betrokken worden.
Hij wijst erop, dat de gemeente 
Laarbeek overigens al beschikt over een 
heldere folder waarin alle informatie 
met betrekking tot deze problematiek is 
opgenomen. Wellicht moet deze folder 
opnieuw onder de aandacht worden 
gebracht van de burgers. De voorzitter 
stelt vast dat dit onderwerp aan de hand 
van een memo, waarin alle relevante 
aspecten worden uitgewerkt, in de 
volgende vergadering van de commissie 
opnieuw zal worden behandeld.

Unquote
Ofschoon wij  nog geen vraag van de 
gemeente hebben gekregen willen wij 
toch onze visie geven die bij zou kunnen 
dragen aan een oplossing.
Het Dorpsplatform stelt de volgende 
maatregelen voor:

Onderzoek welke routes de meeste 
hondenbezitters lopen bij het uitlaten 
van de hond. Plaats op strategische 
punten een afvalbak die duidelijk 
aangeeft dat het hier om deponeren 
van hondenpoep gaat. Stel gratis zakjes 
ter beschikking en leg die op de plaatsen 
waar ook de zakken voor plastic 
inzameling afgehaald kunnen worden. 
Stel het meenemen van een afvalzakje 
bij het uitlaten van een hond verplicht in 
de gemeentelijke verordening.
Laat de bestaande honden 
uitlaatplekken in tact en evalueer na een 
jaar of deze behouden moeten blijven.

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Lezerspodium

Hondenpoep preventie

Liedertafel ‘t Nachtpitje
Beek en Donk - De zomertijd is 
ingegaan. Overal is het rustiger. 
Mensen zijn op vakantie en 
televisieprogramma’s zijn afgelopen. 
Toch hoeft niemand zich te vervelen. 
Op de laatste vrijdag van de 

maand vindt de liederentafel van ‘t 
Nachtpitje plaats. 

Iedereen kan gezellig mee komen 
zingen. Vrijdag 26 juli vindt er weer 
een liederentafel plaats. Dit is in 

Café Thuis aan het Heuvelplein in 
Beek en Donk. De avond start om 
21.00 uur. Onder begeleiding van 
accordeonisten kan meegezongen 
worden met de liedjes uit de 
zangbundel. 

Belkum Bikes is al ruim 10 jaar de vertrouwde 
�etsenmaker op de hoek. Na een aantal jaar op de 
Raagtenstraat in Beek en Donk te hebben 
gezeten, is de winkel nu gevestigd op de 
Duivenakker in Aarle-Rixtel. 

Hier staat een grote collectie gemonteerde �etsen 
die u direct mee kunt nemen en is de werkplaats 
waar u terecht kunt voor de beste service. Naast de 
winkel hebben zij ook een webshop waarmee er 
�etsen door het hele land worden verstuurd. In 
deze webwinkel staan ook alle producten en 
prijzen, waardoor u al kunt neuzen in de collectie 
voordat u richting Aarle-Rixtel rijdt. 

Door de uitgebreide collectie slaagt u bij Belkum 
Bikes altijd, want voor alle leeftijden zijn er 
meerdere �etsen om uit te kiezen. Belkum Bikes 
heeft namelijk een grote collectie kinder�etsen, 
oma�eten, BMX-�etsen en stads�etsen die zij direct 
kunnen leveren. Dit komt door de grote voorraad, 
zij hebben altijd duizenden �etsen op voorraad. 
Maar ook in accessoires hebben zij een ruime keus, 
zoals een grote collectie manden, �etstassen, 

helmpjes en nog veel meer. Ook voor kinderzitjes 
kunt u in deze winkel terecht, zij leveren al jaren 
�etszitjes aan Nederlandse en Belgische gezinnen.
Zoekt u een step of skelter ook dan kunt u bij 
Belkum Bikes terecht. Zij hebben een ruime 
collectie steppen voor kinderen én volwassenen. 
En voor de allerkleinste zijn er de loop�etsen, 
waardoor uw kind al kan oefenen met zijn 
evenwicht.

Vele mensen die Belkum Bikes al kennen, zien het 
als een �etsenwinkel, met de nadruk op winkel. 
Maar Belkum Bikes repareert uw �ets ook. Dit doen 
zij vakkundig en snel waardoor u zo spoedig 
mogelijk weer mobiel bent. En als u in  Aarle-Rixtel 
woont, hebt u extra geluk, want dan halen zij uw 
�ets op en brengen deze weer thuis als deze klaar 
is. U hoeft maar te bellen en een afspraak te maken.

Dus of u nou een nieuwe �ets zoekt of u oude �ets 
wilt laten repareren, u kunt 6 dagen per week, 52 
weken in het jaar terecht bij Belkum Bikes, uw 
vertrouwde �etsenmaker.

Kom naar onze winkel voor 1000 meter �etsplezier

Duivenakker 1a Aarle-Rixtel   |   0492-382419   |    www.belkumbikes.nl

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64 T: 0499-373746

M: 06-53500557
info@vogelsmaatwerk.nl
www.vogelsmaatwerk.nl

Vogels Maatwerk - Lieshout
Ribbiusstraat 12 Lieshout 

Vogels Maatwerk - Best
Koningin Julianaweg 53 Best

advertorial

advertorial
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Het Straatnamen-abc

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Een leuk sprookje zoals je het nog nooit eerder hebt gezien.

Rabobank Peel Noord nodigt jou uit om naar de voorstelling te komen in het

Openluchttheater Mariahout. De speeldagen zijn op maandag 5 augustus en

zaterdag 10 augustus. Kijk voor meer info op rabobank.nl/peelnoord

Ben jij benieuwd wat er echt gebeurt in het bos? 

van het
sprookje
Roodkapje

Samen 
naar de

voorstelling

Twee namen voor in feite dezelfde straat. Het is één van de oudste wegen van 
Beek en Donk. Het was een doorgaande weg, die liep vanaf een driehoekig 
pleintje op de Donk, waaraan de oude Sint Leonarduskapel lag, via het gehucht 
Bemmer naar Den Bosch, eeuwenlang de belangrijkste stad in de regio.  Deze 
straat heeft zijn naam te danken aan één van de Beek en Donkse gehuchten, 
Bemmer. 
De naam Bemmer heeft geen eenduidige betekenis. Het zou afgeleid kunnen zijn 
van het woord ‘benne”, hetgeen vlechtwerk van wilgentenen betekent. Vlecht-
werk van wilgentenen, afgesmeerd met leem werd vroeger gebruikt in de bouw 
van boerderijen.
In de 17e eeuw bestond het gehucht Bemmer uit een groepje boerderijen met 
als belangrijkste gebouw huize Everbest, toebehorende aan de jonker Johan van 
Gerwen. In diverse akten wordt het omschreven als een ‘adelijke huizinge’. Huize 
Everbest is vermoedelijk in het rampjaar 1672 door rondtrekkende, plunderende 
troepen in brand gestoken en is daarna niet meer opgebouwd. Naar dit adellijk 
huis is inmiddels ook een straat genoemd
In 1824 werd de Zuid-Willemsvaart gegraven en doorsneed deze weg. In de 
voorafgaande tijd had de weg blijkbaar zijn functie als doorgaande weg verloren, 
want er  werd door de plannenmakers geen brug in deze het kanaal oversteken-
de weg voorzien. In plaats van een brug werd iets verderop richting Veghel een 
veerpont in het kanaal gelegd, waar het restaurant het Veerhuis naar verwijst. 
Het gedeelte ten oosten van het kanaal bleef Bemmerstraat heten, ten westen 
ervan werd het de Oude Bemmerstraat.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

DE OUDE BEMMERSTRAAT 
EN BEMMERSTRAAT

Mooi Dier

Op zoek...

Naam:  Flip
Leeftijd: +/- 3 jaar

Op zoek...

Naam:  Flip
Leeftijd: +/- 3 jaar
Naam:  FlipNaam:  FlipNaam:  FlipNaam:  Flip

Flip is als vondeling bij ons in het 
asiel terecht gekomen, zijn leeftijd 
is geschat op ongeveer 3 jaar. 
Onze trimster heeft hem van zijn 
wintervacht ontdaan, zodat hij 
met een frisse coupe de zomer 
tegemoet kan. Flip is een sociaal, 
vriendelijk en erg lief hondje, we 
denken dat Flip zich in een gezin 
met kinderen prima thuis zou 
voelen. Flip kijkt vol verwachting 

uit naar de komst van zijn nieuwe baasje, komt u met hem een 
wandeling maken?

Wanneer u geïnteresseerd bent in Flip of andere dieren uit dierenopvang 
“vd Voorste Grootel” bent u altijd welkom tijdens openingsuren of 
kunt u onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Rijvaardigheidstoets 55+-ers van Laarbeek

Gezellig optreden 
ODE op terras Pluk

Laarbeek – Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) houdt samen met de 
Seniorenraad/Seniorenverenigingen 
KBO een Rijvaardigheidstoets. 
Deze is bestemd voor Laarbeekse 
55-plussers en wordt gehouden 
op woensdag 9 oktober vanuit De 
Dreef in Aarle-Rixtel. Deze cursus 
duurt 1 dagdeel (’s morgens of ’s 
middags). 

De senioren hebben waarschijnlijk 
al vele jaren hun rijbewijs en door 
ervaring zijn zij geroutineerde 
automobilisten geworden. In al 
de jaren dat zij aan het verkeer 
deelnemen is er het nodige 
veranderd. Het verkeer is veel 
drukker, veel kruispunten zijn 
verkeerspleinen geworden, er zijn 
verkeersregels en verkeerstekens 
veranderd of bijgekomen. 
Bovendien gaan met het ouder 

worden bepaalde lichaamsfuncties 
ongemerkt achteruit. Een normale 
zaak. Maar het zijn wel die 
functies die belangrijk zijn in het 
verkeer, zoals het zien, horen, 
concentratievermogen en de 
reactiesnelheid. Het kan nooit kwaad 
om van tijd tot tijd de rijvaardigheid 
eens onder de loep te nemen. 

Tijdens de cursus gaat men in de 
eigen auto met een erkend en 
ervaren rij-instructeur ongeveer 45 
minuten de weg op. Nadien wordt 
de rit besproken en krijgt men 
adviezen waarmee men de, vaak 
ongemerkt ingeslopen, fouten in 
de routine kan verbeteren. Het is 
geen herexamen en de instructeur 
zal ook niet proberen om uw rijstijl 
te veranderen. Het ritverslag en een 
naslagwerk krijgt men mee naar huis 
om het nog eens na te lezen. 

Er zijn ook nog een drietal andere 
activiteiten: een oogtest, een 
gehoortest en het bijspijkeren 
van verkeerstheorie. Bij deze 
theorie wordt ingegaan op 
verkeersproblemen, nieuwe 
verkeersregels, verkeerspleinen 
etc. Goede beweging is ook erg 
belangrijk, maar maakt geen 
onderdeel meer uit van de vaste 
cursusstructuur. Deelnemers krijgen 
een uitnodiging om gratis deel te 
nemen aan een MBvO les in hun 
kern die dan in het teken zal staan 
van “het rijden in de auto”.  

Belangstellenden kunnen de datum 
vast noteren. Na de vakantie komt 
er een officieel inschrijfformulier bij 
de nieuwsbrief van de diverse KBO’s 
en in de plaatselijke media. 

Beek en Donk - Het 
OverDagEnsemble Laarbeek hield 
gisterenmorgen om 10.00 uur een 
concertitie - een combinatie van 
repetitie en concert - op het terras 
van Pannenkoekenhuis Pluk.

Vele mensen waren naar het terras 
toegekomen om hiervan te genieten. 
Onder het genot van een heerlijk 
ochtendzonnetje en een glaasje 
drinken was er volop vermaak. Ook voor al uw barbecue, gourmet 

website www.megens.keurslager.nl

Uw adres voor de lekkerste  grillspecialiteiten!

Woenselsemarkt 15, Eindhoven
Tel. 040 - 243 07 16
info @ megens.keurslager.nl

Alles wordt voor u op maat gemaakt van hapjespan, gourmet tot 
Barbeque en zoals u van ons gewend bent, van de beste kwaliteit!

Bestellen kan via onze website of telefonisch.

Bel gerust en vraag naar Danny voor de mogelijkheden.
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Biljartclub Trefzeker kampioen

H.S.V. Het Geduld mist de fi nale

Badminton Club Lieshout op vakantie

Finaledag regionale, 
vriendschappelijke competitie turn

Helmond/Aarle-Rixtel - Biljartclub 
Trefzeker uit Aarle-Rixtel, welke hun 
thuishaven gevestigd hebben in de 
Dreef, zijn kampioen geworden in 
de A-Klasse van de stadscompetitie 
Helmond en omstreken. 

Het team, bestaande uit kopman 
Tiny Swinkels, Jes van Bommel, 
Antoon en Henk Rooyakkers, Hans 
Biemans en Hans v/d Ligt haalde in 
een spannende eindstrijd

met slechts 1 punt verschil het 
kampioenschap binnen. In een volle 
zaal werden op woensdag 3 juli de 
prijzen uitgereikt door de voorzitter 
van de stadscompetitie.

Beek en Donk – De eerste wedstrijd 
om de Federatiecup werd door 
H.S.V. Het Geduld gevist tegen de 
Maasvissers uit Helmond op zaterdag 
22 juni. Deze wedstrijd telde tevens 
als derde koningswedstrijd. Het ging 
dus dubbel op.

De Maasvissers  kwamen in 
tegenstelling tot  vorig jaar met 
maar liefst twaalf deelnemers op de 
proppen en wilden niet zoals vorig 
jaar de zegen uit handen geven. De 
vissers uit Beek en Donk hadden 
gehoor gegeven aan de oproep om 
met zoveel mogelijk deelnemers de 
strijd tegen de sterke Helmondse 
delegatie aan te gaan. Zeventien 
dappere vissers deden mee aan deze 
sportieve strijd.

Na vier uur vissen en met windkracht 
vijf in de rug kon er geteld en 
gewogen worden. Het Geduld had 
het meeste gewicht in het netje en 
won de eerste wedstrijd met 33 tegen 
22 punten, nu nog de uitwedstrijd 
goed presteren en de finale zou een 
feit moeten zijn.

Op 30 juni ging HSV Het Geduld, 
weer met zeventien vissers, naar 
Helmond om daar de welverdiende 

punten te verdedigen, maar helaas 
mocht het niet zo zijn. Ze werden 
door Helmond op hun water helemaal 
weggevist, de winnaar had maar 
liefst 23 kilo aan brasem gevangen. 
Het Geduld had hier geen antwoord 
op, zelfs de jeugd, wat normaal hun 
sterkste wapen is, kon geen vuist 
maken. Alleen Danny Megens stond 
namens Het Geduld in de top vijf. De 
eindstand  was uiteindelijk 50 punten 
tegen 60 punten voor de Maasvissers. 
Maar eerlijk is eerlijk: de Maasvissers 
hadden over de twee wedstrijden de 
beste papieren. Het Geduld wenst 
hen dan ook het beste in de finale die 
in Vlaardingen wordt gevist. 

Bij de derde koningswedstrijd won 
Ad Vlemmings. Hij haalde maar liefst 
18 vissen naar boven en won het 
aantal klassement. Peter Beerens had 
het meeste gewicht en kwam qua 
punten op gelijke hoogte met Ad, 
maar aantal gaat boven gewicht en 
dus is Ad de winnaar. Bij de jeugd 
won Dennis Gruiters de wedstrijd met 
in zijn kielzog Harm van Rixtel die 
knap tweede werd. Mark Wijgergans 
pakte als debutant mooi de derde 
plaats. Harm van Rixtel blijft leider 
van het algemene jeugd klassement.

Lieshout - De sporters van Badminton 
Club Lieshout houden vakantie. Zij 
hebben hun rackets opgeborgen om 
uit te rusten tijdens een welverdiende 
zomerstop. Op woensdag 14 
augustus nemen zij de rackets weer 
op tijdens de eerste speelavond van 
het seizoen 2013/2014.

Na de seizoenafsluiting van de jeugd 
en van de senioren is er nu ook een 
eind gekomen aan de wekelijkse 
speelavonden van Badminton Club 
Lieshout voor het seizoen 2012/2013. 
De laatste speelavond is geweest en 
pas op woensdag 14 augustus zullen 
de badmintonners hun racket weer 
tevoorschijn halen. Niet iedereen 
zal daarop wachten: badminton is 
immers een zeer geschikte sport om 
op de camping te bedrijven en zo een 
beetje in vorm te blijven tijdens de 
zomerstop. 

Vanaf 14 augustus zijn nieuwe leden 
ook welkom bij Badminton Club 
Lieshout. Heb je zin om ook eens 
een shuttle in verenigingsverband te 
slaan, noteer dan deze datum in je 
agenda en kom op die avond naar 
Sporthal de Klumper. De jeugd speelt 
dan vanaf 18:30 uur en de senioren 
vanaf 20:00 uur. Loop gerust binnen 
en als je je sportkleding mee brengt 
kun je meteen mee doen. Je hoeft niet 
meteen lid te worden en mag twee 
keer gratis mee spelen. Daarna moet 
je wel besluiten om lid te worden. 
Ook een racket kun je lenen van de 
vereniging en hoef je dus niet meteen 
aan te schaffen.

Badminton Club Lieshout wenst 
iedereen een heel fijne zomervakantie 
en hoopt u terug te zien op 14 
augustus.

Aarle-Rixtel – In sporthal de 
Dreef vond op zondag 16 juni 
de jaarlijkse finaledag van de 
regionale vriendschappelijke 
competitie turnen plaats. Naast de 
Laarbeekse verenigingen, Cialfo 
uit Aarle-Rixtel en De Ringen uit 
Beek en Donk, namen hier ook 

Uno-Animo uit Mierlo en Tios uit 
Sint Anthonis aan deel.

Er werd die dag een individuele 
wedstrijd geturnd waarbij prijzen 
behaald konden worden en 
de uitslag van de competitie 
in ploegenverband werd 

bekendgemaakt. Gedurende 
de competitie werd er in twee 
leeftijdscategorieën geturnd, de 
aspiranten van 6 tot 11 jaar en de 
junioren van 12 tot 16 jaar. Zowel 
de aspiranten als de junioren van 
Cialfo eindigden bij de competitie 
in ploegenverband op de 2e 
plaats, een heel goede prestatie. 
TIOS uit Sint Anthonis wist in 
beide gevallen hun eerste plek van 
het voorgaande jaar te behouden. 
Maar ook individueel was er succes 
voor de turnsters van Cialfo. In de 
categorie aspiranten, geplaatsten 
nummers 4 t/m 6 behaalde 
Beau Vreugde de 2e prijs. Bij de 
geplaatsten 1 t/m 3 eindigde Floor 
Santegoeds op de 3e plaats en 
behaalde Jill Kuijpers de 1e prijs. 
Ook enkele junioren van Cialfo 
haalden individueel prijzen. Bij de 
geplaatsten 4 t/m 6 werd Anouk 
van Dijk 2e en Fenne van Boxtel 
1e. In de categorie junioren, 
geplaatsten 1 t/m 3 behaalde Kristy 
van Geel de 2e prijs. Allemaal van 
harte gefeliciteerd. 

turnen

biljarten

badminton

vissen

Vlnr. Toon Rooyakkers, Jes van Bommel, Tiny Swinkels, 
Hans v/d Ligt en Hans Biemans

Ad Vlemmings won de derde koningswedstrijd

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl

Bezoek onze showroom

DAS MOOI

TORENAKKERWEG 3A  AARLE-RIXTEL 
0492-381383       www.vanrooydasmooi.nl

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103

   

 

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

A lbe r s  P i s to r i uss t raa t  7

5735 SG Aa r l e -R i x te l

T  06  53  56  19  65 

Je roen  van  Kemenade

www.tuin-werk.nl
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AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

Goed en betaalbaar 

Voor alle merken
onderhoud. 

Bijna 200 kinderen genieten  van voetbalweek

Zeskamp voor mensen met een beperkingVernieuwde fi etsenstalling Sparta’25

Uitslagen ’t Bedonkske

Beek en Donk – Voetballen, 
voetballen en nog eens 
voetballen: 180 kinderen die dit 
als grote hobby hebben, konden 
zich afgelopen week uitleven op 
de velden van Sparta’25 tijdens de 
VSN Voetbaldagen. 

Maandag tot en met vrijdag 
stond de gehele dag in het 
teken van deze sport. Een soort 
kindervakantieweek, maar dan 
gericht op voetbal. De kinderen 
waren verdeeld in acht groepjes. 
Elk groepje had zijn eigen kleur 
tenue. “Kinderen van 6 tot en met 
14 jaar mogen zich inschrijven. 
Met 180 kinderen zitten we vol. 
Op het moment dat er 30 kinderen 
op de wachtlijst stonden, hebben 
we de inschrijvingen gestopt”, 
vertelt één van de initiatiefnemers, 
Annemieke van Schijndel. Samen 
met Mischa Werdens en Marijke 
Verheijen is zij als vrijwilliger vanuit 
Sparta’25 verantwoordelijk voor 
de VSN Voetbaldagen. 

VSN staat voor Voetbalschool 
Nederland en is in handen van 
Hein Poell. Gedurende de zomer 
vinden op diverse sportparken 
de voetbaldagen plaats. Niet 
alleen kinderen van Sparta’25 
nemen in Beek en Donk aan de 
sportweek deel. “We hebben ook 
veel kinderen van buitenaf, zoals 
Gemert en Liempde. De kinderen 

worden per leeftijd in groepjes 
verdeeld. Alles voor ze is deze 
week verzorgd, van sporttenues 
tot flesjes AA en een goede lunch. 
In totaal werken we deze week 
met 45 vrijwilligers, zo hebben 
we bijvoorbeeld smeermoeders, 
terreinknechten en trainers/ 
leiders”, aldus Annemieke. 

Eén van de vrijwilligers van 
Sparta’25, Jan van de Burgt, 
vult aan: “Er zijn heel veel jonge 
vrijwilligers, die vanuit de A-jeugd 
bijvoorbeeld mee komen helpen. 
Zij nemen gewoon een week vrij. 
Het is mooi om te zien dat deze 
jonge mensen zich vijf dagen lang 
inzetten voor de club. Dat verdient 
een pluim.”

Op de voetbalvelden voeren de 
diverse teams allerlei soorten 
spellen en wedstrijden uit. 
Annemieke: “Elke dag hebben 
we weer nieuwe dingen voor 
ze in petto.” Zo staat er op 
het terrein een luchtkussen dat 
fungeert als voetbalveld, hangen 
er volleybalnetten voor voetvolley 
en is er met hekwerk een soort 
van ‘pannakooi’ gerealiseerd. 
Uiterst fanatiek nemen de jonge 
voetballertjes overal aan deel. VSN 
Voetbaldagen: een fantastische, 
sportieve week voor jonge 
voetballiefhebbers. 

Beek en Donk - Het G-voetbal, het voetbal 
voor mensen met een beperking, bestaat 
bij Sparta’25 10 jaar. In de maand juni 
vonden in het kader van dit jubileum al 
het Daan van Sleuwen G-voetbaltoernooi 
plaats en organiseerde de Beek en Donkse 
voetbalvereniging een drukbezochte 
reünie. Als laatste activiteit wordt voor alle 
mensen met een beperking uit Laarbeek 
een Spellen-Zeskamp georganiseerd.

Deze zeskamp vindt plaats op zondag 1 
september op het hoofdveld van Sparta’25.
Alle mensen met een beperking (jong en 
oud) kunnen hier gratis aan deelnemen. 
Ook mensen in een rolstoel zijn welkom. 
Elke deelnemer ontvangt een persoonlijke 
scorekaart waarop zijn prestaties genoteerd 
kunnen worden. Alle spellen zijn individueel 
uit te voeren. Het is mogelijk dat sommige 
spellen ook met/tegen elkaar gespeeld 
kunnen worden. Spellen zijn voor elk 
niveau of kan voor elk niveau worden 
aangepast (eenvoudiger of moeilijker). Na 
deelname ontvangt elke deelnemer een 
oorkonde en krijgt men een frietje, snack 
en een consumptie. Alle activiteiten in het 
kader van het jubileum van het G-voetbal 
worden mogelijk gemaakt door sponsoring 

van Gemeente Laarbeek, Rabobank Peel 
Noord en de Vrienden van Sparta’25.

Het programma:
15.00 uur Spellen- Zeskamp
17.00 uur Muziek, Laarbeekse zanger en 
uitreiking oorkonde

Sparta’25 zorgt voor voldoende vrijwilligers 
om de spellen te leiden en deelnemers 
te begeleiden. Als er echter specifieke 
persoonlijke begeleiding noodzakelijk 
is dan wordt die bijvoorkeur door de 
deelnemer zelf geregeld. Anders kan men 
dit bij opgave vermelden zodat Sparta‘25 
hiervoor de juiste acties kan uitvoeren. 
De komende weken zal over de zeskamp 
meer informatie bekend worden. De Beek 
en Donkse voetbalvereniging probeert 
om deze groep mensen persoonlijk te 
benaderen zodat iedereen kan mee te doen 
aan dit spektakel. Natuurlijk kan men zich 
nu al opgeven via een speciaal mailadres 
spellendag@sparta25.nl. Vermeld in deze 
mail je naam, leeftijd, je contact gegevens en 
of je in een rolstoel zit. Extra informatie is te 
vinden op de site www.sparta25.nl.  Bellen 
kan ook met Pieter Jans, tel. 06-15050490 
of Jan Leenders, tel. 06-20643139.

Beek en Donk - Diverse vrijwilligers van 
Sparta’25 zijn bezig om op het sportpark 
een vernieuwde fietsenstalling te maken. 
In het weekend moeten op zaterdag 
ongeveer 250 fietsen gestald worden. 

Het hekwerk, welke voor afscheiding van 
de fietsenstalling zorgt, is afkomstig van 
basisschool De Raagten. Door deze nieuwe 
fietsenstalling is er voldoende plaats om 
alle fietsen netjes te stallen. Tevens wordt 
er rekening mee gehouden dat de kinderen 
op een veilige manier van de fietsenstalling 

naar de velden kunnen gaan. 

Jeugdvoorzitter Frans Kluijtmans helpt 
volop mee om de fietsenstalling te plaatsen 
voordat het nieuwe seizoen begint. “We 
krijgen hierdoor meer stallingsruimte. Het 
verlies van parkeerplaatsen voor auto’s kan 
makkelijk opgevangen worden met de grote 
parkeerplaats tegenover het sportpark. 
Wij zijn ontzettend blij met de geweldige 
medewerking van de verantwoordelijke 
mensen bij De Raagten”, aldus Frans.

Uitslagen 9 juli KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
uit Beek en Donk.

1.Cor en Nellie Verschuren 66,88%. 
2.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck 61,88%.
3.Helma Goyen/Mia Smits 56,25%.
4.Diny Biemans/Bernadette Looijen 
55,63%.
5.Lien Meulensteen/Jos Vriens 51,88%.

De volgende zitting is op dinsdag 
16 juli, de aanvang is 13.30 uur 
in de Ontmoetingsruimte van 
Appartementencomplex de Waterpoort. De 
ingang is aan het Rembrandtplein. Iedere 
bridger met partner is van harte welkom 
om aan deze bridgdrives deel te nemen.

voetbal

bridgen

Vrijwilligers van Sparta’25 aan het werk voor de vernieuwde fietsenstalling
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Volg ons!

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Kijk voor foto’s van evenementen
op www.mooilaarbeek.nl

Evenementen

10 januari - 12 december 2013
Jeu de Boulesclub “Dû Tie Ut”

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

22 juni - 14 juli 2013
Expositie “Er was eens...”

‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk 

7 juli - 25 augustus 2013
Zomerexpositie Heemmuseum 

Aarle-Rixtel
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel 

11 juli 2013
Met Stip, Hippe Gasten

Openluchttheater, Mariahout 

14 juli 2013
Vrije wedstrijd Brabants Wipschieten
Jan van Doorenpaviljoen (nabij het 

Hagelkruis) Aarle-Rixtel 

15 juli 2013
Bijt-ie in je bil, Ageeth de Haan

Openluchttheater, Mariahout 

18 juli 2013
Zonder vingers, Cees en Cees
Openluchttheater, Mariahout 

21 juli - 29 september 2013
Expositie kunst van Diana Swinkels
Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 8, 

Beek en Donk 

22 juli 2013
Gek op goud, Theater Stuiter
Openluchttheater, Mariahout 

26 juli 2013
Meezingavond Liedertafel ‘t 

Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk 

29 juli 2013
Robin Hood, Theatergroep Frits

Openluchttheater, Mariahout 

21 juli - 29 september 2013
Expositie kunst van Diana Swinkels
Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 8, 

Beek en Donk 

1 augustus 2013
Circus Hoetchatchov, Compagnie 

Hoetchatcha
Openluchttheater, Mariahout 

5 - 9 augustus 2013
Kindervakantieweek Mariahout

Veld aan Ahorn in Mariahout 

5 - 9 augustus 2013
Hiep-Hoi Kindervakantieweek 

Beek en Donk
Evenemententerrein, Beek en Donk 

5 augustus 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

Roodkapje
Openluchttheater, Mariahout 

6 augustus 2013
Seniorenmiddag Ten Blakke

Openluchttheater, Mariahout 

8 augustus 2013
Woeste Willem, 

Kom van het dak af band
Openluchttheater, Mariahout 

9 augustus 2013
Concert, Miss Montreal

Openluchttheater, Mariahout 

10 augustus 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

Roodkapje
Openluchttheater, Mariahout 

11 augustus 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

17 augustus 2013
Openlucht Comedy Night, Leon 

van der Zanden e.a.
Openluchttheater, Mariahout 

23 augustus 2013
Disco “Back to School”

Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

23 augustus 2013
Tienerwerk de Boemerang disco

Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

23 augustus 2013
Mark van de Veerdonk

Openluchttheater, Mariahout 

24 augustus 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk 

24 augustus 2013
Concert, Dimitri van Toren

Openluchttheater, Mariahout 

25 augustus 2013
Middag van het Brabantse lied
Openluchttheater, Mariahout 

25 augustus 2013
De Middag van het Brabantse Lied

Openluchttheater, Mariahout 

30 augustus 2013
Bruceband, Tribute Band

Openluchttheater, Mariahout 

30 augustus 2013
Meezingavond Liedertafel ‘t 

Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk 

1 september 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

1 september 2013
Concert van Muzikale uit Aarle-Rixtel

Theehuis “Bij de Boompjes” 
Heikant, Aarle-Rixtel 

7 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

13 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

14 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

22 september 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

27 september 2013
Meezingavond Liedertafel ‘t 

Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk 

28 september 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk

5 oktober 2013
Open dag Dierenopvang v/d

 Voorste Grootel
Grotelseheide 11, Bakel 

6 oktober 2013
Rommelmarkt Buurtvereniging 

Reijakkers Noord
Cafe Dave van de Burgt, 

Beek en Donk 

6 oktober 2013
57e Beekse vlooienmarkt

“De Schuurherd” Heuvelplein, 
Beek en Donk


